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  حمفوظة للناشرحقوق الطبع

 مركز اإلبداع الثقايف للدراسات وخدمة التراث
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 املطلع القرآين
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

فصلِّ ِلربك . ﴿ ِإنا أَعطَيناك الكَوثَر 
واحنَر .اَألب وه اِنئَكر﴾ِإنَّ شت  
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 اإلهداء

 

 ..إىل شيوِخي األفاضل
 ..بِقيِة السلَف

 ..وأمثلِة الطريِق يف اخلَلَف
وإىل أحفاِد اإلماِم املهاجِر يف مشـارق األرض        

 ..ويف مغارا
السـفينِة   ((وإىل الراغبني يف التعرِف على مناذِج       

 .. ))اليت من رِكبها جنَا ومن ختَلَّف عنها هلَك 
 

 املُؤلّف
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òß‡Ô¾a 
 ِمن املُؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا     ﴿: احلمد للّه القائل يف حمكم بيناته       

ما عاهدوا اللّه علَيِه فِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم من ينتِظر ومـا             
 .صدق اللّه العظيم ] ٢٣: األحزاب [﴾بدلُوا تبِديال 

م على معلِِّم الناِس اخلري وداعيها إىل اللّه باحلكمة         والصالةُ والسال 
سيِد هـذه األمـة وقـدوِتها إىل الصـفات          .. واملوعظة احلسنة 

إماِم املتقني سيِدنا حممِد بن عبد اللّه ، وعلـى آلـه            .. املستحسنة
الطيبني الطاهرين ، وعلى صحابته الغر امليامني ، وعلـى التـابعني            

 .إحساٍن وصدِق اتباٍع إىل يوم الدين وتابع التابعني هلم ب
 وبعد فيقول العبد الفقري إىل عفو مواله أبـوبكر العـدين ابـن             
علي بن أيب بكر بن علوي املشهور العلوي نسباً احلضرمي وطنـاً            

إنه ملا أَظْلَم   : الشافعي مذهباً الصويفّ مشربا العصري جتربةً ومعاناةً        
خصوصاً من أبنـاء    -ر تعريف اجليل    الزمان، وانعدم يف حميط العص    

 بتاريخ رجاهلم وشيوخهم ، الذين محلـوا يف         -حمافظة حضرموت 
            الوطن مشعل اهلداية ، وراية اإلميان والتقى والوالية ، أشار علـي

 ))سلسلةً خمتصرةً ((بعض اإلخوة املخلصني أن أكتب للجيل املعاصر        
ِكر اللّه ، وأن يكون     عن تاريخ الشيوخ األفاضل ، الذين إذا رؤوا ذُ        
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عرض هذه التراجم بلسان العصر وأسلوبه ، كي ال يفوت علـى            
املتأخرين االستفادةُ من جتربة ومعاناة املتقدمني ، ولتظلَّ الصلةُ بني          
األجيال قائمةً على أصوهلا ، وملساعدة الشباب على فـك رمـوز            

        تِحنا كتب   املعجم من أخبار وأحوال الشيوخ األوائل ، اليت ش 
 . التراجم القدمية ، وصارت يف نظر الشباب لغزاً حمرياً 

وقد استعنت باللّه يف هذا األمر ، وبدأت يف كتابة هذه التراجم            
مبتدئاً باإلمام املهاجر إىل اللّه أمحد بن عيسى النقيب بن حممد بـن             

 .إخل النسب املبارك .. علي العريضي
 أحفاد اإلمـام    ((خصياِت  ولن أقتصر يف عرض التراجم على ش      

 وحدهم ، بل إنين سـأتعرض إىل كـثٍري مـن العلمـاء      ))املهاجر  
وت املنـتمني ملدرسـة السـلف       والفضالء من أهل وادي حضرم    

، وأسأل اللّه تعاىل أن جيعل عملي خالصاً لوجهه الكـرمي ،            الصاحل
لقومي ،  ومقرباً إىل جنة النعيم ، وخدمةً لعباده السائرين على املنهج ا          

 .التوفيق ، وهو حسيب ونعم  الوكيلواللّه ويل 
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هو السيد الشريف أمحد املهاجر ابن عيسى النقيب ابن حممد بن           
علي العريضي ابن جعفر الصادق ابن حممد الباقر ابن علـي زيـِن             

ـ             ب العابدين ابن اإلمام احلسني السبط ابن اإلمام علي بن أيب طال
 .وفاطمة الزهراء بنت املصطفى صلى اللّه عليه وآله وصحبه وسلم

 
ê†ýîß@émd“ãë 
 بالعراق ، ))البصرة   (( مدينة يف عيسى بن أمحد املهاجر اإلمام ولد

حيث كان يقيم أهلُه وذَووه ، وقد اختلف املؤرخـون يف حتديـد             
م  اإلمـا ((والدته ، كتب املؤرخ السيد حممد ضياء شهاب يف كتابه     

مل يذكر أحد فيما علمنا ِسن املهاجر بـالتحقيق ،           : )١( ))املهاجر  
            فقد ضاعت بجفلعل املراجع اليت ختربنا بذلك قد ضاعت ، وال ع
مراجع كثريةٌ جداً ، ولكنا نستنتج مبا لدينا من بصيٍص ضئيل لعلنا            

 . نصادف جانباً من احلقيقة 
ارخييٍة بأعمال أوالده وبعض    مث قال بعد حبٍث واستنتاٍج ومقارنٍة ت      

                                        
  .١١٩ ص)) اإلمام املهاجر ((راجع كتابه ) ١(
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  .٢٧٣يبدو أن والدة السيد املهاجر كانت عام : شيوخه
وأما السيد البحاثة سامل بن أمحد بن جندان فقد كتب يف مقدمِة            
مسنده مبا يشري إىل أن املهاجر مسع من النابلسي البصري وعمـره            

  .٢٧٩أربع سنوات ، فتكون والدته عام 
أبويه نشأةً دينيةً علميةً ، عرب عنـها    ونشأ يف البصرة حتت رعاية      

 )) أدوار التـاريخ احلضـرمي       ((السيد حممد بن أمحد الشاطري يف       
نشأ املهاجر بني آبائه وأعمامه من أئمة ونقباء وعلمـاء يف           : بقوله

بيئة تزخر بالعلم والنبل  والفضل ، ويف بلد متوج بكبار العلمـاء ،              
 وتفسـري وفقـه وأدب      فدرس العلوم اإلسالمية إذ ذاك من حديث      

وتاريخ إىل العلوم العقلية على أولئك ، وتثقف بثقافة أهل ذلـك            
العصر ، وقد أمجع املؤرخون القدماء واملعاصـرون علـى تقـاه            

 .) ١(وصالحه
وكان عصر اإلمام املهاجر عصراً زاهراً بالثقافات والعلوم املتنوعة 

التصـوف  كالعلوم الشرعية واللغوية والفلسفة والفلـك واألدب و       
والرياضة احلسابية وغريها ، كما روى اإلمام املهاجر عن مجلة من           

                                        
 ) .١٥٦: ١ ())التاريخ احلضرمي  أدوار ((راجع ) ١(
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ابن منـده   : علماء زمانه ، وروى عنه آخرون ، وممن روى عنهم           
األصبهاين ، وعبدالكرمي النسائي ، والنابلسي البصـري ، ولقيـه           

 ، وابـن صـاعد ، واحلـافظ         ٣٠٦احلافظ الدواليب بالبصرة عام     
 وعبد اللّه بن حممد بن زكريا العويف املعمر البصـري ،            اآلجري ، 

 وهالل احلفـار العراقـي ، وأمحـد بـن سـعيد األصـبهاين ،               
 وإمساعيل بن القاسم احلصصي ، وأبو القاسم النسيب البغـدادي ،           

 .وأبوسهل بن زياد، وغريهم 
كان أيضـا  قد  بالعلوم والثقافات ف اوكما كان هذا العصر زاخر    

واحلروب والصراعات الفكرية والعسكرية ، وبـني       مسرحاً للفنت   
            قفَـرثناياها رأى املهاجر كثرياً من احملن والباليا العامة، بل رأى ت

الة اليت عاىن منـها اخلـاص       الطالبيني يف البلدان ، ورأى سوء احل      
، وتيقَّن تفاقم األمر وهو يشهد الدول اإلسـالمية تتالشـى           والعام

اسية وتتحول إىل فوضى اجتماعية وأحداث      وحدتها الفكرية والسي  
 .دامية 
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 يف عهد اخلليفة العباسي املهتدي ،       ٢٢٥بدأت ثورة الزنج عام     

فقاسى السيد املهاجر ما قاساه البصريون والعراقيون وغريهم مـن          
، أما فتنة القرامطة فقد بدأت       )١( أهوال ، وأصيبت البصرة بنكباتٍ    

 بزعامة رجل مسى نفسه حيىي بن املهدي يف البحرين،          ٢٧٨ذ عام   من

                                        
 ))ودريفن((ثار الزنوج يف فرات البصرة بقيادة رجٍل خارجي من األزارقة يف قرية             ) ١(

 ويسمي نفسه علي بن عبد الرحيم ، من قبيلة عبـد القـيس يف               )) لول   ((امسه  
 يف البصـرة وضـواحيها ،       حساء ، ودعا إىل حترير العبيـد      البحرين ، مث يف األ    

واستمال قلوم حىت تركوا مواليهم وانضموا إليه ، فعظم شأنه وقويت شوكته،            
مث سار إىل بغداد وأقام هناك سنةً واحدةً ، مث عاد إىل البصرة يف عهد املهتدي ، مث 

 فانتصر صاحب الزنج ، واضطر أهـايل البصـرة ومـا     ٢٥٦حاربه املعتمد عام    
 وذحبوا كـثرياً   ٣٥٧البالد ، واستوىل الزنج على البصرة سنة        جاورها إىل مغادرة    

من أهلها وخربوا مسجدها وأشعلوا النار يف املدينة ، وراجع يف ذلـك كتـاب               
 .  ٢٢-٢١ ص))املهاجر((

إن مما ساعد الزنج أن احلاميةَ اليت كانت يف املدينة ضئيلةٌ جداً ، وقد              : وقال  
عاين عصبيةً  ت العصبية ، ويبدو أن املدينة كانت ت       مزقَتها الضغائن احلزبية واحلزازا   

 )) املهاجر   ((راجع  .  وبني السعديني وهم سنية      -وهم شيعة -طائفيةً بني الربعيني    
 بعد معارك دامية استمرت أربعة عشر عاماً؛        ٢٧٠وانتهى أمر الزنج عام     . ٢٣ص

 .ولكن آثار هذه الفتنة الشنعاء استمرت زمناً طويالً



 

  )١٥( 

مع أعوانه على نشر مبادئهم يف كافة طبقات اتمع ، حىت           وعمل  
نشروها يف جنود اخلليفة ، وساعد انشغال اخلليفة بفتنة اخلـوارج           

 .والزنوج على سرعة انتشارهم ومتكنهم يف البالد 
 احملن والفنت ما حرمهـا  وهكذا عانت البصرة يف تلك احلقبة من    

نصيبها من الطمأنينة والسالم ، وكم رأى اإلمام املهاجر من تلـك           
العراق كلـه منـذ أن شـب إىل أن          الفظائع على مدينة البصرة و    

 .)١(كهل
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 ))املهـاجر    (( كتاب على ذيله يف نوح بن اللّه عبد املؤرخ أشار

هاجر يف هذه املرحلة العصيبة من حياته        إىل شهود اإلمام امل    ٣٧ص
 .تفَرق العلويني من العراق إىل كافة أحناء العامل 

وكان يف هذا التفرق منافع كثريةٌ ، إذ انتشر اإلسـالم بـذلك             
التفرق يف أقطار كثرية ، فمنهم من هاجر إىل بالد اهلند ومنهم إىل             

  . سومطرة ومنهم إىل جزر الشرق األقصى وحدود الصني

                                        
 .٢٩-٢٧لسابق صاملصدر ا) ١(
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تكونت شخصية هذا اإلمام يف جو مليء باملتناقضات ، علـوم           
وآداب وفلسفات جبوانب حوادثَ داميٍة وخوٍف ورعب وصراع ،         
إضافة إىل نشاط جتاري وزراعي ، بل كان يشهد السفن الكـثرية            

ائع القادمة من شىت األقطار ومعهم حمصوالم وما جيلبونه من البض         
 .والسلع واجلنسيات البشرية 

 النفس وعزة احملتد شرف أسرته حياة جمرى يف يشهد كان كما

                                        
 : ما مثاله)) املهاجر ((كتب عبد اللّه بن نوح يف ذيل كتاب ) ١(

كان أمحد املهاجر على كرم حمتده رفيع املكانة ، عاملاً متموال ، وكان والده              
عيسى نقيباً لألشراف ، وجده حممد بن علي أكرب أوالد أبيه ، ولد باملدينة املنورة               

 ، وجده علي العريضي ابن اإلمـام جعفـر       ٢٠٣ مث انتقل إىل البصرة وتويف سنة     
الصادق ، نسبةً إىل العريض بلدة على أربعة أميال من املدينة ، كان أصغر أوالد               
أبيه وتويف والده وهو طفل، خرج مع أخيه حممد بن جعفر مبكة حينما قام حبركته    
هناك ، ومع حممد بن حممد بن زيد حني قاد حركتـه بـالعراق ، ورحـل إىل                  

سان وجاء إىل البصرة وكتب إليه أهل الكوفة يلتمسون جميئه مـن املدينـة              خرا
 ، ومن هذا البيت     ٢١٠املنورة، فقدم إليها وأقام ا زمناً يأخذون عنه، تويف عام           

آل العريض بيت املختص ومنهم بنو العجمي من أهل احلـائر ، وآل الرومـي،               
  .٤٥-٤٣ السابق  صراجع املصدر. وينتهون إىل عيسى بن حممد العريضي 
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 مشـوباً  ، الواسـع  واجلاه املالية الثروة جانب إىل ، الضمري ونقاء
 عيسى بن حممد هوأخ وهذا ، الشجاعة وألوان واالستقامة بالتقوى
  .البقاع وفتحوا اجليوش قادوا الذين األبطال أحد
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تضافرت األسباب جمتمعةً يف صدر اإلمام املهاجر حتثُّه على اختِّاذ          
قراٍر حاسٍم حيفظ به ذريته وذويه من رياح الفنت املتالحقة على تربة       
العراق اخلصيب ، وكان قرار اخلروج من العراق إىل بـالد اللّـه             

كثري من الطالبيني من    الواسعة ليس بالقرار الصعب أو املستحيل ، ف       
أهله وأسرته قد هاجروا خالل تفاقم الفنت إىل أرجاء عديدة مـن            

 .العامل 
لقد كان اإلمام املهاجر يبحث عن البديل املالئم الذي يأمن فيه           
على تِركَِتِه البشرية وذُريِته العلوية ، ويبدوا أنَّ األقـدار حركـت            

 .از دواعيه لريحل ببعٍض من أسرته إىل احلج
مجع املهاجر أفراد أسرته وأقاربه ، وأباح هلم مكنون رغبتـه يف            
الرحيل عن البصرة وعرض عليهم األسباب وأوضـح القـرائن ،           
فوافقوه وأقروا رأيه وأخذوا يعدون العدة يف سبيل ترتيب أوضـاع           



 

  )١٨( 

 ٣١٧املهاجرين واملتخلفني ، وكانت اهلجرة يف أثناء العام اهلجري          
 .نة املنورة من البصرة إىل املدي

 ٣٢٠-٢٩٨خرجت القافلة من البصرة إبان خالفة املقتدر باللّه         
 :وفيها عدد من آل البيت النبوي وأتباعهم ، وهم 

  .)١( اإلمام املهاجر إىل اللّه أمحد بن عيسى-١
 . زوجته زينب بنت عبد اللّه بن احلسن العريضي -٢
 . ابنه عبد اللّه بن أمحد املهاجر -٣
 زوجـة   بنت حممد بن عيسـى بـن حممـد            أم البنني  -٤

                                        
يكاد املؤرخون جيمعون على إطالق لقب املهاجر على اإلمام أمحد بن عيسى منذ             ) ١(

أن هاجر من العراق إىل احلجاز مث استقر يف حضرموت ، كتب السيد حممد بـن             
أما سبب تلقيبه باملهاجر فألنه هاجر من البصرة         : )) األدوار   ((أمحد الشاطري يف    

إصالحيٍة ، أمهها االطمئنانُ على سالمة دينه ودين أتباعه         إىل حضرموت ألسباب    
يف موضع آمن ، ومل تكن اهلجرة من هذا اإلمام ِبدعاً ، فهي شيٌء معتاد عند أئمة         
األسرة النبوية منذ أن بدأ الرسول صلى اللّه عليه وسلم فهاجر مـن مكـة إىل                

ني هاجر من احلجاز إىل     املدينة، وتاله اإلمام علي بن أيب طالب كرم اللّه وجهه ح          
العراق، وقد تبعه بنوه وأحفاده من بعده كاإلمام احلسني بن علي واإلمام زيد بن              
علي بن احلسني ، وحممد النفس الزكية بن عبد اللّه احملض بن احلسن املثىن بـن                 

دارسـة يف املغـرب ، وغريهـم        ه إبراهيم وإدريس جد األ    ااحلسن السبط وأخو  
 ) .١٥٦: ١ ())األدوار((. كثريون



 

  )١٩( 

 .اللّه بن أمحدعبد
  .)) بالبصِري (( إمساعيل بن عبد اللّه بن أمحد امللقب -٥
جد األشـراف   الشريف حممد بن سليمان بن عبيد اللّه     -٦

  .)١(األهادلة
ـ    دميي جد    الشريف أمحد القُ   -٧ دمي ، أو   األشـراف آل قُ

  .)٢(دمييبنوالقُ

                                        
 هو الشريف حممد بن سليمان بن عبد اللّه بن عيسى بن علوي بن حممـد بـن                 ) ١(

مححام بن عون ابن اإلمام موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن حممد الباقر ابن              
 .إخل .. علي العريضي

 بغيـة   ((هكذا ذكره السيد علي احملدث الطاهر ابن احلسني األهدل يف كتابه            
 واألهدل لقب شريف ، قال بعضهم معناها        ))والد علي بن طالب     ملعرفة أ الطالب  

، وتنتشر ذريـة   ) ١٢٤: ١ ())املشرع الروي ((انتهى عن   . األقرب  : األدىن ، أي    
 .الشريف حممد بن سليمان املذكور يف مشال اليمن إىل اليوم

أشارت بعض كتب األنساب والتراجم إىل بين القدميي وما تفرع عنـهم مـن              ) ٢(
 للعالمـة السـيد   )) السرية املصطفوية واألنساب الفاطمية  ((ية، ومنها رسالة    الذر

أن مجلة أبناء احلسنني بوادي سردد : علوي بن عبد الرمحن السقاف املكي، وفيها   
بنو القدميي ، وبنو الشجر ، وبنو أمحد ، وبنوالويل ، وبنو الصويف ،              : وما داناها 

جلرويف ، وبنوالصـديق ، وبنـو البحـر ،          وبنو إمساعيل ، وبنو العرب ، وبنو ا       
 .وبنوالثلج ، وبنو الشاح



 

  )٢٠( 

 :  وهم سبعون فـرداً منـهم مواليـه        ،ملهاجر حاشية اإلمام ا   -٨
جعفر بن عبد اللّه األزدي، وخمتار بن عبد اللّه بـن سـعد،             

 .وشويه بن فرج األصهباين
سلكت القافلة طريق الشام ، إذ كانت الطريق املعتمـدة مـن            
العراق إىل البالد املقدسة مضطربة األمن ، وقد اندرست واندثرت          

طات املعدة لراحة املسـافرين ، كمـا        اآلبار والعيون والربك واحمل   
  .)١(اندثرت العالمات اليت يهتدي ا الناس لسلوك الطريق 

ل نـزوصلت القافلة إىل املدينة املنورة قادمة من طريق تبوك ، و          
املهاجر مبن معه عند أقاربه وذويه ممن كان باملدينة املنورة ، وأقـام             

شهد على الصـعيد     ، وقد    ٣١٧مدة عام كامل ، وهذا العام هو        

                                                                                     
 فهذه ثالث عشرة قبيلة جيمعها حسن بن يوسف بن حسن بن يوسف بـن              
حسن بن حيىي بن سامل بن عبد اللّه بن حسني بن علي بن آدم بن إدريـس بـن                   

. بن جعفر الصـادق  ابن موسى الكاظم ا ىبن علي الرض  احسني بن حممد اجلواد     
  .١١ع املصدر السابق صراج

كانت هذه القافلة تسمى درب زبيدة نسبةً إىل زبيدة زوجة هارون الرشيد ، إذ              ) ١(
كانت قد أنفقت يف حياا األموال الطائلة إلصالح وتأمني خدمات هذه الطريق            

 ، وكان اندثار هذه الطريق      ٤٩-٤٨، راجع املصدر السابق ص     ٩٠املمتدة عام   
 .وكل بعد عهد اخلليفة املت



 

  )٢١( 

العام فتناً وأحداثاً عظاماً ، ففي موسم احلج دخل القرامطة إىل مكة            
وعاثوا فيها الفساد ، كما انتزعوا احلجر األسود من مكانه ومحلوه           

  .)١(معهم 
 توجه اإلمام املهاجر مبن معه إىل       ٣١٨يف النصف الثاين من عام      

سـود ، فكـان   مكة ، وحج ذلك العام والكعبة من غري احلجر األ         
 .احلجاج يضعون أيديهم مكان احلجر 

التـهائم  ويف موسم احلج التقى اإلمام املهاجر جبملة من حجاج          
وحضرموت ، فابتهجوا به ورافقوه وامتلؤوا بعلمـه وأخالقـه ،           
وأخربوه بفتنة اخلوارج املسيطرة على أرض حضرموت آنـذاك ،          

 .وطلبوا منه اخلروج إليهم فأوعدهم بذلك 
 

òÜy‹Ûa@¶g@@áöbènÛapìß‹›yë 
 تـأثري  حتـت  تارخيهـا  من املرحلة هذه يف حضرموت كانت
 أول وكـان  ، املـدي  إبـاض  بن اللّه عبد أتباع وهم اإلباضية،

                                        
انتزع القرامطة احلجر األسود ومحلوه إىل هجر ، وبقي موضعه خالياً حنواً مـن              ) ١(

. أخذناه بقدرة اللّه ، ورددناه مبشيئة اللّه        : اثنني وعشرين سنة ، مث أعادوه قائلني        
 .٤٩املصدر السابق ص



 

  )٢٢( 

 ، األموي حيىي بن اللّه عبد يد على اهلجري الثاين القرن يف ظهورهم
  .)١(بطالب احلق نفسه يلقب وكان

قية اخلـوارج بـبالد     وحلق ب : كتب عنهم املسعودي يف تارخيه      
 ٣٣٢إىل العام   :  أي   -حضرموت، فأكثرها إباضية إىل هذا الوقت       

ج إىل ربعمان من اخلوامن  وال فرق بينهم وبني –عام تأليف تارخيه    
 .اهـ. هذا الوقت

وبقي املذهب اإلباضي سائداً ، وكذلك أهـل السـنة ، إال أن             
ا اإلمـام   التأثري كان للخوارج يف عموم حضرموت حىت وصل إليه        

 .املهاجر 

                                        
تسـحوا  رج ، فاك  اظهر طالب احلق يف تلك الفترة التارخيية ومعه مجاعةٌ من اخلو          ) ١(

حضرموت ونواحيها ، مث ملكوا صنعاء ، وهامجوا مكة املكرمة ، واشـتبكوا يف              
حروب دامية مع األمويني حىت انتهت زمية اخلوارج ، وقُتل األعور مع مجلة من              

راجـع  .  ؛ ولكن فتنتهم مل تنتـه        ١٣٠رجاله وبعث برؤوسهم إىل دمشق عام       
  .٥٢-٥١املصدر السابق ص



 

  )٢٣( 

aˆb¾@Šbn‚a@‹ubè¾a@ñ‹v a@¶g@pìß‹›y_ 
:  ما مثالـه   ))اإلمام املهاجر    (( كتابه يف شهاب ضياء السيد كتب

لو كانت الثروة غايته فليست حضرموت ببلد ثروة ، وهو نفسـه            
كان ثرياً ، إذن فهل ذهب لينافح ِنحلةَ اخلارجية ؟ وليكون حاجزاً            

  يتقدمون؟ أمام القرامطة الذين
 من أهـم    الواقع أن الظروف اليت أحاطت به واحلوادث كانت       

  الدوافع اليت حدتإىل ترك وطنه ناجياً بنفسه ودينه     ه  ..﴿  كُـنت أَلَم 
 يوِشك أَنْ يكُـونَ     ((وحديث  ،   ﴾أَرض اللِّه واسعةً فتهاجروا فيها      
      ا ش تبعي مِلِم غَنماِل املُس ريخعبِديِنه      اجلبا ف ِفرِل ومواقع القَطِْر ي

  .)١( ))من الِفتن 
لقد اخترق اإلمام املهاجر بذكائه الثاقـب حجـب املسـتقبل ،            
واستشف الستار بنور بصريته النافذة ، فأرشده اللّه إىل الصواب ، فجعل      

، مع ثروته    حضرموت ثروة إشعاع وهداية للناس     اللّه له من هجرته إىل    
 هدى اللّه به أيضا  ا وأصلح كثرياً مما أفسده الزمان ، كما املالية اليت بىن  
 .وكان للجميع علَم هدايٍة ونور طريٍق ، غالة اخلوارج

                                        
  .٥٦صاملصدر السابق ) ١(



 

  )٢٤( 
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خرج الركب امليمون من أرض احلجاز ميمماً صـوب الـيمن           
ٍم وموكٍب عظيٍم ، السعيد ، ينتقل من قريٍة إىل أخرى يف مظهٍر فخي     

وبدأت أمور القضاء والقدر تفعل فعلها يف نفوس أعضاء احلركـة           
املباركة ، فهذا السيد حممد بن سليمان األهدل فـو نفسـه إىل             

 ، وذاك السيد أمحـد      )١( النـزول يف قرية املراوعة من ائم اليمن      
د من تلك التـهائم ، ليكـون        درول بوادي س  نـزالقدميي خيتار ال  

 لذريتـهما   اًرادة اللّه تعاىل مظهراً آلل البيت النبـوي وانتشـار         بإ
 .املباركة

أما اإلمام املهاجر فقد واصل رحلته من بالد إىل أخرى حىت بلغ            
ها من احملـبني آلل البيـت       بيل بوادي دوعن ، وكان أهلُ     قرية اجلُ 
، ومكث بني إكرام األهايل وتعليمهم وإرشادهم ما شاء اللّه          النبوي

                                        
 قَِدم جد بين األهـدل إىل الـيمن ، وهـو            : ٤٩ ص )) املهاجر   ((جاء يف كتاب    ) ١(

ل قرية املراوعة قبلي بيت الفقيه ، وانتشر نسـله حـىت       نـزحممد بن سليمان ، ف    
ل بعضهم وادي سهام والفخرية وزبيد وأبيات حسني ، وانتقل بعضهم إىل            نـز

 .حضرموت



 

  )٢٥( 

 مـن قبيلـة     )) اجلعـامث    ((ميكث ، مث انتقل إىل اهلجرين وا        له أن   
الصون دين١(ف ، وهم س(.  

وبدأ اإلمام املهاجر يف استجالب الناس على اختالف مشارم          
ومبادئهم يدعوهم إىل التماسك والتآخي والتحابب حتـت مظلـة          
اإلسالم اجلامعة ، وكان منهم اخلوارج ، فقد جاء إلـيهم مجاعـة             
منهم وتأثروا بدعوته وأخالقه وتابوا على يديه ، كما قام املشـايخ            
من آل عفيف سكان اهلجرين بنصرة اإلمام املهاجر ، والوقوف إىل           
جانبه مستمدين ومستفيدين ومدافعني ، وقد محل اإلمام املهاجر هلم  

 .  )٢(غاية الود والعرفان جلميلهم وصدقهم
داراً ال زال أثـره إىل اليـوم ،         وابتىن اإلمام املهاجر يف اهلجرين      

 قبيل انتقاله عن    ))ه  يو ش ((واشترى خنيالً وعقاراً مث وهبها إىل مواله        
 .اهلجرين 
 الواقعة بقرب   ريشل بعد خروجه عن اهلجرين بقارة بين ج       نـزو

قرية بور، وأهلها آنذاك سنيون ، ونشر بني أهلها الدعوة إىل اللّـه             

                                        
اً من قرى الصدف ، حيث كانت قراهم ممتـدةً مـن            تعترب اهلجرين موقعاً وسط   ) ٢(

 .أواسط وادي دوعن إىل عندل واَألحروم وما يلي سدبة

 .٥٧ نقالً عن مصادر موثوقة ، راجع ص)) املهاجر ((أشار إىل هذه النصرة كتاب ) ١(



 

  )٢٦( 

مال األخالق والصرب على جفاا وبـداوا ،        الدعوة إىل اللّه مع ك    
    يةومنها انتقل إىل قرية احلُسزراعيةً تسـمى       )١(س واشترى أراضي ، 

  .))بور(( بأعلى قرية ))صوح((
ويف هذه املرحلة التف حول اإلمام املهاجر غالب القبائل هناك ،           

ارج ،  ومل يتأخر عن اتباع دعوته والتأثر مبذهبه سوى مجاعات اخلو         
 .وهلذا اجته اإلمام املهاجر حنوهم بكليته راغبا يف إقناعهم 

@
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كان دخول اإلمام املهاجر إىل حضرموت حدثاً تارخيياً عظيماً ،          
وكان احلكم إذ ذاك آلل زياد يف مشال اليمن ، أما أهل حضرموت             

                                        
ـ  - بضم احلاء وفتح السني املكررة بينهما حتتية مشددة مكسورة         -احلُسيسة) ٢( ي  وه

ون على نصف مرحلة من ترمي، استوطنها املهاجر، وكانـت          ؤقرية بني ترمي وسي   
، وهي القلعة املعروفة فيها والبئر       ))سوح ((مدينة عامرة، واشترى ا أكثر أراضي       

ية اليت بأعلى مدينة بور، وهذه البئر مشهورة حفرها السيد اجلليل علوي بن             ِولْالع
ها حبجارة كبار كتب امسه على كل احلجارة مـن          عبيداهللا بن أمحد املهاجر وطوا    

 .١١٠ص ))املهاجر  ((اجلبل األعلى، وهو املدماك، انظر 
واحلسيسة اآلن خراب ومهجورة، وقد ذكر املؤرخون أن خراا كان علـى         

٨٣٩رايت سنة ِبيد عقيل بن عيسى الص.  



 

  )٢٧( 

ية وإن  فكانوا مستقلني باألمر ، ومل يكن كل أهل حضرموت إباض         
كانت سلطة القائمني باملذهب اخلارجي تكاد تعم القطر يف أزمنـٍة       
قصريٍة متقطعٍة ، وكان آلُ أيب فضل وآلُ اخلطيب الترمييون علـى            

 .مذاهب احلق املنتشرة يف العامل اإلسالمي ذلك العهد 
بدأ اإلمام املهاجر حياور ويناظر اإلباضية باحلكمـة واملوعظـة          

قع انتشارهم ، مستفيداً من تأثر بقية الفئـات         احلسنة، ويالحق موا  
االجتماعية بدعوته ، ومتخذاً أسلوب اهلدوء واخللق النبوي وسيلةً         
ناجحةً الستجالب املخاصم ، وكان اخلـوارج يقبلـون اجلـدل           
واألخذ والرد حول مذهبهم ويناقشون العلماء يف خمتلف املسائل ،          

 .ناع واحلجة وكان لإلمام املهاجر قصب السبق يف اإلق
 ويظهر أـم    : ١٢٣ ص ))ألدوار  ا (( يف الشاطري السيد كتب

 يقبلون اجلدل واألخذ والرد حول مذهبهم فيما        -اخلوارج  :  أي   -
 له وما عليه بالطرق السلِْمية ، كما وقع هلم مع اإلمـام املهـاجر              
أمحد بن عيسى العلوي يف أثناء القرن الرابع اهلجري ، فإنه استعمل            

م طريقة اإلقناع واالقتناع ونشر بواسـطتها يف حضـرموت          معه
املذهب السين ، حىت توارى املذهب األباضي من حضرموت شيئاً          
فشيئاً إىل أن رحل عنها ، فعمها املذهب الشـافعي يف األعمـال             



 

  )٢٨( 

 .واألحكام ، واملذهب األشعري يف العقائد 
@
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ت روايات املؤرخني حول مسألة املواجهة املسلحة بـني         تضارب

اإلمام املهاجر من جهة وبني فئة اخلوارج من جهة أخرى ، فبعض            
املؤرخني يثبت الصدام املسلح ويعتربه الفيصل الناجز بني الفريقني ،          
وذلك زمية اخلوارج على يد أنصار املهاجر، وأما فريق آخر فينفي           

 . ويراه مستحيال حدوث هذا التصادم بل
بعد أن ذكـر    ) ١٥٠: ١ ()) األدوار   ((كتب السيد الشاطري يف     

ومع ذلك فلم يقع بينه وبني اإلباضيني       : مواجهة املهاجر للخوارج    
أي صدام مسلح كما تفيد املراجع التارخيية اليت بني أيـدينا ، وال             
يستطيع الباحث املؤرخ أن جيزم بشيء من ذلك وإن سطره بعـض       

  .)١(املعاصرين الذين كتبوا يف تاريخ حضرموت

                                        
ن حممد السـقاف يف     يشري السيد الشاطري إىل ما كتبه السيد العالمة عبد اللّه ب          ) ١(

 لباكثري ، فقد صرح فيها بوقوع معـارك         )) رحلة األشواق القوية     ((تعليقاته على   
حران عندما كـان    إن معركة فاصلة وقعت بب    : يقال: حربية بينه وبينهم ، وقال    

املهاجر مقيماً باهلجرين انكسرت فيها شوكةُ األباضية ، وانتقل املهاجر على إثرها   



 

  )٢٩( 

أما السيد حممد ضياء شهاب وعبد اللّه بـن نـوح يف كتـاب              
 ولكـن دون تأكيـد      )١( فقد أشاروا إىل معركة حبران       ))املهاجر((

 .ملصدر النقل الذي يثبت صحة قيام هذه املعركة 
 أي  –إنه مـا زال     : أما السيد عبد الرمحن بن عبيد اللّه فيقول         

 وأوالده يقارعوم احلجج حىت أضرعوا خدود األباضية        –املهاجر  
 أضعف شوكة   ن املهاجر إ: وأخفتوا أصوام ، وكتب بذلك أيضا       

األباضية مبا أورده عليهم من صحيح االستدالل ، مث تـاله العـامل             
ل البدعـة إىل أسـفل      نــز  فأ -ابن بصري : يعين  -الشيخ سامل   

                                                                                     
أي -ولكـين اتصـلت بـه    : ري ، قال الشـاطري شرة بين ج  من اهلجرين إىل قا   

 . وكتبت له يف املوضوع ليتفضل بذلك املصدر التارخيي فلم يأِت به -السقاف
ونسب بعضهم هذه املادة إىل تعليقات املرحوم أمحد بن حسن العطـاس ومل             
نعلم املصدر األصلي ، ويف تعليقات العالمة حممد بن عقيل بن حيىي على ديـوان               

 قـاتلوا  ٦٠٠ابن شهاب تصريح بأنه هو وأنصاره وبنوه من بعده إىل حدود سنة        
اإلباضية مث تركوا السالح ومل أطَّلع على مصدره ، ولعله استنتج من ذلك من أن               
العلويني إمنا محلوا السالح للقتال والنضال ؛ ولكن ال ميكن إثبات ذلك إال بنص،              

انتـهى مـن    . ية أو للدفاع عن الـنفس       إذ قد يكون حملُ السالح عادةً تقليد      
 .يف احلاشية ) ١٥٠: ١ ())األدوار((

 .ندةحبران صحراء بني اهلجرين وقرية سدبة سكاا من ِك) ١(



 

  )٣٠( 

 .مرتبتها، مث عززمها الفقيه املقدم 
 

âbß⁄a@è¾aub‹@k äÛaë@‹“ÛaÑí 
دأب البعض من حملَة األقالم يف املاضي واحلاضر علـى بـذر            

 يف كل ما يتعلق بآل البيت النبوي ، ومن هـذه            الشكوك والريب 
الشكوك الكالم يف االنتساب إىل الدوحة الشريفة على صـاحبها          
أفضل الصالة والسالم، ولعل غرض البعض من هؤالء ينحصـر يف           
رغبة التأكد والتيقن ، وهذا مطلب ال غبار عليه ، وأمـا الـبعض              

لبيت ونكايةٌ م حسداً    اآلخر فإمنا مطلبه احلَطُّ من مقدار أهل هذا ا        
وتشفِّياً ، وقد عرف التاريخ اإلسالمي من كال الفـريقني أقوامـاً            

 .وأقالما
وهلذا السبب كان اإلمام املهاجر حريصاً كل احلرص على توثيق          
نسبه ونسب ساللته قبل خروجه من العراق إىل حضرموت ، وكان      

خلـوارج  اإلمام معروفاً يف البصرة نسبا وحسبا ، وكان بإمكـان ا          
الذين واجههم املهاجر يف حضرموت أن يطعنوا يف هذا النسب لو           
وجدوا لذلك سبيال ، ولكن ال وسيلة جلحوده ، بـل مل تـذكر              
مصادر التاريخ طعنا يف نسب املهاجر إبان وجوده يف البصـرة وال            



 

  )٣١( 

بعد خروجه إىل احلجاز مث إىل حضرموت، وإمنا طلب بعض علماء           
هاجر تأكيداً لنسب بنيه من مصادر      حضرموت بعد موت اإلمام امل    

معتربة، فرحل اإلمام احملدث علي بن حممد بن جديد إىل العـراق            
 .ورجع مبا يؤكد صحة النسب 

ملا قـدم    : ))تارخيه   (( يف خمرمة أبو الشيخ املضمار هذا يف كتب
أمحد بن عيسى اعترف له أهل حضرموت بالفضل وما أنكروه ، مث            

 ، وكان بترمي إذ )١(امة البينة توكيدا ملا ادعوه  إم بعد ذلك أرادوا إق    
مئة مفيت ، فسار اإلمام احملدث علي بن حممد بن جديد            ذاك ثالث 

 .إىل العراق ورجع بالنسبة الشريفة 
ويستفاد من هذا أن أهايل حضرموت قد علموا صحة النسـب           
لإلمام املهاجر فلم يعترضوا عليه ، ومل يطالبوه بإثبات نسبه حـىت            
من كان معارضاً لدعوته كاخلوارج ، وإمنا نشأ اإلشكال متأخراً ،           
مث ما لبث أن زال بعد أن تبني بالدليل القطعي بعد عـودة اإلمـام            

                                        
 طعنا يف صحة النسب ، وبىن عليها        )) ما ادعوه    ((اعترب بعض الباحثني هذه اللفظة      ) ١(

 امساً ، واحلقيقة أن هـذه     بعض املغرضني حكماً جائراً ال حيمل من احلق رمساً وال         
اللفظة مهما كان غرض صاحبها فهي ال حتمل نفيا وال إثباتا ، بقدر ما توهمـه                

 .البعض على غري حجة 



 

  )٣٢( 

احملدث علي بن حممد بن جديد بربهان صحة اتصال ذرية املهـاجر        
بأصوهلم الشريفة ، ومل يبق بعد ذلك للمغرضني إال التعلق بأهداب           

ريضة يلتمسون منها احلط من مقدار هذا البيـت         الوهم والظنون امل  
 .املبارك

وقد تناول السيد علوي بن طاهر هذا املوضـوع بإسـهاب يف            
: فقال) ٩٥: ٢/٣م ()) الرابطة العلوية  ((إحدى مقاالته املطولة مبجلة     

ومكانة املهاجر ووجود أسرة له وأقارب بالبصرة وبقاء ابنه حممـد           
، وذهاب حفيده   احلسن واحلسني   على أمواله وكذلك أبناء علي و     

اللّه للنظر يف تلك األموال وزيارة األقارب ، مث         السيد جديد بن عبد   
ذهاب السيد علي بن حممد بن جديد ، ومسارعة العـدول مـن             
العراقيني إىل الشهادة بصحة النسب واستثمار األبنـاء واحلفـدة          
 حبضرموت من ريع أمواهلم بالعراق سنني طويلة ، ووجود أخـوان          

وبين أعمام السيد املهاجر بالعراق ، والصالت املستمرة بينـهم ،           
ووجود السادة األهادلة وبين قدمي باليمن ، وكل ذلك دليل علـى            
ثبوت النسب وشهرته ، وليس بالسهل للسيد علي بن حممد بـن            
جديد أن يثبت هذا النسب بعد سنني من وفاة آبائه بعيـدا عـن              

معروفا بالبصرة ، فإن عليـا ولـد        العراق لو مل يكن النسب ثابتا       



 

  )٣٣( 

حبضرموت وكذا والده حممد بن جديد ؛ ولكنهم كانوا على اتصال  
 .)١(ا ذهبوامبواطن آبائهم وأجدادهم حينم

وقد قام مجلة من علماء املشجرات واألنساب والتاريخ بتحقيق         
أنساب ذرية اإلمام املهاجر ، وصنفت يف ذلك الكتب واملراجـع           

 :العديدة منها 
ادي ، واملبسوط ، واملشجر للنسابة احلجة أبو احلسن جنم           -١

الدين علي بن أيب الغنائم حممد بن علي العمري البصري ، تويف عام             
٤٤٣.  
 ذيب األنساب ، خمطوط للعالمة حممد بن جعفر العبيديل ،       -٢

  .٤٣٥تويف سنة 
 للعالمة النسابة ابن عنبة مجـال       )) عمدة الطالب الكربى     (( -٣
 .دين أمحد بن علي بن احلسني بن علي بن مهنا الداوودي ال

ربية للعالمة ابن أيب الفتوح      النفحة العنربية يف أنساب خري ال      -٤
  .٨٥٩فضيل حممد الكاظمي ، عاش إىل سنة  أيب
 )) حتفة الطالب مبعرفة من ينتسب إىل عبد اللّه وأيب طالب            (( -٥

                                        
  .٦٦ ص)) املهاجر (() ١(



 

  )٣٤( 

سني السمرقندي املكـي،    للعالمة املؤرخ أيب عبد اللّه حممد بن احل       
  .٩٩٦تويف سنة 

 زهر الرياض وزالل احلياض للعالمة ضامن بن شدقم املتوىف          -٦
  .١٠٨٥عام 
رسالتان مستقلتان يف هـذا   واإلمام املرتضى الزبيدي    بن عنبة   الو

النسب الشريف ما تزاالن خمطوطتان، ومن الدراسات احلديثـة يف          
سقاف بن علي الكاف    السيد  هذا املضمار ما كتبه العالمة النسابة       

 وما كتبه   )) دراسة حول أنساب آل البيت       ((كتاب  رمحه اهللا تعاىل    
 ردا علـى  )) تزويد الراوي  ((الشاطري  السيد حممد بن أمحد     العالمة  

 .منكر للنسب تكلم يف أجهزة اإلعالم
وغري هذه املراجع كثري ومتداول، والعلة اليت تنخـر يف األمـة            

ثيق وندرة املراجع، وإمنـا لضـياع األمانـة         ليست بسبب قلة التو   
واستعداء أهل اخليانة مع استعالء ممقوت لدى مجلـة آل البيـت،            
وضعف مستوى ثقافتهم الشرعية، ووقوعهم مثـل غريهـم مـن           
أضدادهم حتت تأثري الثقافات االستشراقية، الـيت غـزت املنطقـة        

 . اإلسالمية
 



 

  )٣٥( 
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عناء وطول جتربة واحتكاك بظـروف      بعد جهاد طويل وصرب و    

واقع حضرموت أسس اإلمام املهاجر قواعد الدعوة إىل اهللا مبنهجه          
       ـ املتفرد، ورسخ يف حضرموت مذهب أهل السنة، وح ه َء أبنـا  لَم

ه وكافة أهل تلك املرحلة أن يقبلوا سالمة املبـدأ وعدالـة    وتالمذت
متام مخس وأربعني   املقصد، وانتقل إىل عامل مواله راضياً مرضياً يف         

وثالث مئة للهجرة، ودفن يف شعب احلُسيسة الشـرقي املعـروف           
 . الذي مل يزل معلوماً ومشهوراً إىل اليوم)١()) شعب مخدم((بـ

ويالحظ الزائر ذلك الشعب، وقد شيدت على ضريح اإلمـام          
املهاجر تلك القبة واملالحق اليت حوهلا يف أعلى اجلبل ويف أسـفله،            

احلبشي، وشيدت عليـه  أمحد  احلائط األدىن السيد العالمة    ودفن يف 
أيضاً قبة أخرى، وهناك أضرحة متعددة يف خارجها، وآلل احلبشي          
عالقة وإشراف متوارث على ذلك الشعب منذ القدم، وكانت تقام          

ول اإلمام املهاجر زيارة سنوية ظلت مدة طويلة قائمة         خيف ذكرى د  
 بصورة حمدودة، وأضيف إليها يف      مث انقطعت؛ ولكنها أعيدت اآلن    

                                        
 . ))شرع امل (( نقال عن ١١٧صاملصدر السابق ) ١(



 

  )٣٦( 

ات املناسبة للعصر، حيـث عقـدت       د هـ بعض الزيا   ١٤٢٢عام  
احللقة العلمية األوىل عن وصول اإلمام املهـاجر إىل حضـرموت،           
واشترك يف هذه احللقة العديد من طالب العلم والبـاحثني الـذين            
قدموا ألول مرة دراسات علمية عن اإلمام املهاجر وتارخيه وعلومه          
وآثار انتقاله وهجرته إىل حضـرموت مـن خـالل احملاضـرات            
واللقاءات املنعقدة يف كل من سيؤون وترمي، واليت نأمل أن تظـل            
تقليداً سنوياً يعكس الصورة العلمية والتارخيية القيمة اليت أرسـتها          

 .مدرسة املهاجر وما جاء من بعده خلدمة اإلسالم واألمة والوطن



 

  )٣٧( 



 

  )٣٨( 



 

  )٣٩( 
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 ٥ املطلع القرآين

 ٧ اإلهداء
 ٩ ملقدمةا

 ١١ سلسلة  نسب اإلمام املهاجر
 ١١ ميالده ونشأته

 ١٤ ثورة الزنج وفتنة القرامطة
 ١٥ املهاجر يشهد تفرق الطالبيني
 ١٦ شخصية املهاجر يف البصرة

 ١٧ هجرة اإلمام املهاجر من البصرة
 ٢١ الرحلة إىل التهائم وحضرموت

 ٢٣ ا اختار املهاجر اهلجرة إىل حضرموت؟ملاذ
 ٢٤ ركب املهاجر ما بني التهائم ومرتفعات حضرموت

 ٢٦ اإلمام املهاجر واخلوارج
 ٢٨ هل كان هناك صدام مسلح بني املهاجر واخلوارج؟

 ٣٠ اإلمام املهاجر والنسب الشريف
 ٣٥ وفاة اإلمام املهاجر

 
 

 



 

 )١( 

                                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عبيداهللا وأبناؤه الثالثة



 

 )٢( 

 
 
 
 
 
 
 

 حقوق الطبع حمفوظة للناشر
 فرع الدراسات وخدمة التراث

  م٢٠٠٢ – هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل 

 



 

 )٣( 

 
 عبيداهللا وأبناؤه الثالثة
 بصري وعلوي وجديد

 ) هـ ٣٨٣ – ٢٩٥( 
 داخليالغالف ال

 



 

 )٤( 

 
 
 

 
 
 

 



 

 )٥( 

 
 

 ..املطلع القرآين
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

. فصلِّ ِلربك واحنَر.  ِإنا أَعطَيناك الكَوثَر ﴿
  ﴾ِإنَّ شاِنئَك هو اَألبتر

 
 
 



 

 )٦( 

 



 

 )٧( 

 
 ال احلَانُسِل

 

     تزرقد ب وٍر بذاك احلَيدوكم ب  
تمد زوارها ِمن فَيِضها الزِخـِر 

  ريِبية األسراِر قد غَمرت   وكَم غُ
بفَضِل هطَّاِهلا الـزوار كـاملَطَِر 

     ـمطَفَى فلَهيِن آلُ املُصةُ الدأَئَم  
مكاِرم عدها يربو على الزهـِر 

     مِقيِق ِإنَّ لَهحاثُ طه على الترو  
ِرحماِسناً أَدهشت أَلْباب ِذي الِفكَ     

 
 الشيخ علي بن أيب بكر السكران 

 ١٠١ص ))  غررال (( 

 
 



 

 )٨( 

 



 

 )٩( 

 
 

 اإلهداء
 

 .. إىل شيوِخي األفاضل
 ..وأمثلِة الطَِّريِق يف اخلَلَف.. بِقيِة السلَف

 ..وإىل أحفاِد اإلماِم املهاجِر يف مشاِرِق األرِض ومغاِرِبها
 السِفينِة الَّيت مـن     ((وإىل الراِغِبني يف التعرِف على منَاِذِج       

 لَكنها هع ختَلَّف نها جنَا ، ومِكبر((.  
 

 املُؤلّف
 



 

 )١٠( 

@



 

 )١١( 
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عبد اللّه بن أمحد املهاجر ابن عيسى ابن حممد ابن علي العريضي            
ابن جعفر الصادق ابن حممد الباقر ابن علي زين العابدين ابن اإلمام            

ام علي بن أيب طالب وفاطمة زهراء البتـول  السبط احلسني ابن اإلم   
 .بنت املصطفى حممد صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

 
@émd“ãë@ém†üë@

ولد اإلمام عبيد اللّه بن أمحد يف مدينة البصرة من أرض العـراق      
اخلصيب، وفيها منا وترعرع وتلقى أولويات معارفه وعلومه حتـت          

وهو أصغر أوالد أبيـه ، كانـت        مالحظة والده اإلمام املهاجر ،      
 .) ١( تقريبا ، وهاجر مع أبيه وهو ابن عشرين سنة٢٩٥والدته عام 

وأما إخوته فهم حممد ، وعلي ، واحلسني ، وهـؤالء اسـتقروا    
 .)٢(بالبصرة مع ذراريهم ، ومل يهاجر منهم أحد

نبغ اإلمام عبيد اللّه يف علوم عصره حيث زج به والده مبكراً يف             
احلياة العلمية فاستوعب واستفاد علماً وعمالً وجتربةً ، وقـد          واقع  

                                        
  .٦٣صرف ص بت)) اإلمام املهاجر ((عن كتاب ) ١(

 .املصدر السابق) ٢(



 

 )١٢( 

كانت البصرة آنذاك من أهم عواصم العلـم واحلركـة التجاريـة        
 .والفكرية 

عاصر اإلمام عبيد اللّه مع إخوته هم األب احلريص على التربية           
وحسن السلوك ، كما استشعر عبيد اللّه ما جييش يف صدر والـده             

حمليطة بالبيت املبارك ، خصوصاً فيما يتعلق بتربيـة         من هم الفنت ا   
األبناء واألحفاد يف جمتمع البذخ واملال واملتع املتاحة آلل البيت مع           
علو اجلاه ، حيث كان آل البيت بعد ما أصام عرب املراحل حيظون             
بالعطف الكبري من احملبني ، وتهيأَت لكثٍري منهم أسـباب الثـراء            

ال ، مما حدا ببعض أبناء هذا البيت أن مييلوا إىل التنعم            وإفاضة األمو 
والترفه واإلفراط يف املتع ، حىت إن بعضهم قـد تنتظـره ثالثـون         

، إضافة إىل مهوم    )١(وصيفة بالند والبخور لدى خروجه من مغتسله      
، ت البصرة وما حوهلا تغلي كاملرجلالفنت املاحقة الساحقة اليت جعل 

رائم والتقتيل، ومتزيق األعراض ، كفتنة الزنج ،        وتشهد الفظائع واجل  
 .وفتنة القرامطة وفتنة الصراع بني السنيني والشيعة ، وغريها 

وهلذا فقد كان عبيد اللّه من أول املباركني خطـوةَ والـده يف             
                                        

 ، نسبها إىل مصدٍر تارخيي      )) مذكرة احلبيب عبد القادر بن أمحد السقاف         ((من   )١(
 .قدٍمي 
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البحث عن موطن آخر تنشأ فيه الذرية املباركة نشـأة سـليمة ،             
انه للمرافقـة يف رحلـة      وكان هو أيضا الفىت املختار من بني إخو       

 .االنتقال عن البصرة 
             دمل يأت موعد اهلجرة من العراق إال وعبيد اللّه بن أمحد قد أَع
العدة مع أهله وزوجته أم البنني بنت حممد بن عيسى بـن حممـد              

 .للرحلة مع والدها إمساعيل الذي عرف فيما بعد بلقب بصري 
مام املهاجر عرب طريـق     خرج عبيد اللّه مرافقاً لركب والده اإل      

ومعهم كل من جـد     الشام مرحلةً بعد مرحلٍة حىت املدينة املنورة،        
السادة األهادلة وجد السادة آل القدميي كما ذكرت كتب التاريخ،          

أبصر .. وهناك أبصرت عني الشاب املتطلِِّع إىل منبع أصالته وأَرومِته        
ن ، وفو األفئدة ، وآوى      حيث يأِْرز اإلميا  .. موطن آبائه وأجداده  

إىل ذلك املسجد املبارك يتأمل الروضة الشريفة حيث كان جـده           
املصطفى صلى اللّه عليه وسلم جيلس ويصـلي وخيطـب وجيهـز            
اجليوش يف سبيل اللّه ، كما وقف أمام الضريح يسلم على األصـل         
النري واألب اخلري ، وقلبه مفعم باالطمئنان بعد أن بلغ مدينة سـيد             

 .د عدنان صلى اللّه عليه وآله وسلم ول
وزار البقيع حيث يرقد آل البيت ، دوحـة األصـل وأسـاس             
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الوصل، بدأ بضريح أمه البتول الزهراء ومن حوهلـا مـن األئمـة             
األطهار ، مث مراقد بنات الرسول صلى اللّه عليه وآله وسـلم ، مث              

 الشهداء  مراقد زوجاته أمهات املؤمنني ، ومراقد عماِته ، مث مراقد         
وضرائح الصحابة الكرام ، كما زار بقية اآلثار املباركة واملشـاهد           
الكرمية ، وكان العديد من شباب آل البيـت يف املدينـة املنـورة              
يرافقونه ، كما يرافقون ركب املهاجر يف زياراته وجتوالته يف املدينة         

 .املقدسة 
 دخل القرامطـة إىل مكـة املكرمـة ومل          ٣١٧ويف ذلك العام    

يتورعوا عن سفك دماء احلجاج وردم بئر زمزم جبثثهم ، فكان هذا            
الفعل باعثاً لإلمام عبيد اللّه وهو باملدينة أن يشرح أخبار القرامطة           

 – مثل غريه من مرافقيـه       –وأفاعليهم البشعة يف البصرة، وحيكي      
نكبات البصرة وحرقها وتشريد أبنائها وانتهاك أعراض نسـائها ،          

ألسواق على املرأة بدينار مبا مل يسـبق لـه مثيـلٌ يف             واملناداة يف ا  
التاريخ، وحِمد اجلميع موالهم أن كانوا يف هذه الفتـرة احلرجـة            

 .يأوون املدينة املنورة 
 جتهز عبيد اللّه ومعه     ٣١٨ومع قرب موسم احلج من العام التايل        

 أهله ملرافقة الركب املبارك الذاهب إىل احلج ، ويف كل موقع مـن            
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، لّه بن أمحد يتذكر تاريخ اإلسالم     مواقع املناسك كان اإلمام عبيد ال     
وعظمة الدعوة النرية اليت جاء ا خري األنام صلى اللّه عليه وآلـه             

 موقـع احلجـر   –وآمله أن يرى الركن األسعد من الكعبة   . وسلم  
 خالياً بعد أن محله القرامطة يف العام املاضي معهـم إىل            –األسود  
ء ، ومل جيد بداً من ملس موضع احلجر وتقبيله عوضاً عـن             األحسا

 .احلجر املفقود 
ت احلجيج  اواغتبط عبيد اللّه بن أمحد أميا اغتباط وهو يشهد التف         

            ررعلى والده اإلمام املهاجر يطلبون منه الدعاء ، ويأخذون عنـه د
العلم ، ويستظلون بفيئه الوارف ، ويسريون خلفه حيـث سـار            

ن ديه ويؤمنون على دعائه ، واستأنس غاية االستئناس مبـا           يهتدو
شاهده من تعلق حجاج حضرموت وإحلاحهم على والـده كـي           
يرحل إىل بالدهم ، مؤكدين رغبتهم يف األخذ عنه والدفاع عنـه            
والسري يف ركابه ، واستشعر ميـل والـده إىل تلبيـة رغبتـهم ،               

 .زول عند طلبهم ـوالن
 غريباً عليه عندما وجه اإلمام املهاجر سري        ولذلك مل يكن األمر   

القافلة حنو اليمن بعد انقضاء موسم احلج ، شهد عبيد اللّـه سـري              
القضاء والقدر يف توزيع ركب آل البيت بني ائم اليمن ، فحـال             
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املقام لإلمام حممد بن سليمان األهدل ببالد املراوعـة ، واختـار            
ردد ، بينما ظَلَّ والـده       بوادي س  زولـالشريف أمحد القدميي الن   

مصمماً على املُِضي قُدماً من مدينٍة إىل أخرى ومن سهٍل إىل جبٍل            
     ِلحىت بلغ وادي حضرموت ، وع    أَنَّ يف األمر ِسر إال     ام ـرظْهال ي 

 فيما بعد. 
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ة اجلبيل بوادي دوعن أدرك عبيد      منذ أن حل اإلمام املهاجر بقري     

اللّه بن أمحد ما ينتظره من ااهدة والصرب يف سبيل حتقيق ما كان             
والده يصبو إليه ، حيث رأى شظَف العيش وبداوة القوم واتسـاع    
خرق اخلالف بني فئات اإلسالم من سنيني وخوارج ، فلـم يـألُ     

قته بني يدي والده     يف صرف جلِّ و    – منذ اللحظة األوىل     –جهداً  
اإلمام ملبياً حاجته ، مساعداً له يف هذه املهمة الشاقة ، حىت ظهرت 
عليه دالئل الرضا والفرح واالستئناس بثمرات اجلهـد املبـذول ،           
وصار من كل يوم وليلة يزيد من هذا اجلهد ، ويسعى إليه راغبـا              

 .بعد أن شهد آيات القبول 
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توطد املقام النبوي يف وادي حضرموت على يد اإلمام املهاجر ،           

 على مدى املراحل كلها خـري رفيـٍق         – عبيد اللّه    –وكان ولده     
ومساعٍد ، سواًء كان احلال يف بداية األمر واإلمام املهاجر يف اجلُبيل           

 مث اهلجرين مث قارة بين جرية ري ، أو بعد أن توطد املقام لإلمام يف قش
 . ة والتفاف اجلميع حتت رايته سيساحلُ

ويف هذه املرحلة املثمرة أشار اإلمام على ولده باالزديـاد مـن            
طلب العلم، خصوصاً بعد أن صار اجلميع يف حضرموت يتلَهفُون          
للتلَقِّي من مِعِني أهل السنة ، ويرغبون يف األخذ عن أهل البيـت ،              

د إىل احلرمني الشريفني ومها آنذاك من أهم        فتوجه عبيد اللّه بن أمح    
، وملتقى علماء اخلافقني ، ومكث مبكـة        السنةأهل  مصادر علوم   

 عن كـلِّ شـيٍخ      اًاملكرمة عدةَ أعواٍم مِكباً على التحصيل ، وآخذ       
طالـب  وم من أخذ عنه وانتفع به الشـيخ أب        حِفيل ، وكان من أه    

 ، شيخ أهل السـنة ،       املكي حممد بن علي بن عطية احلارثي املكي       
  . ٣٨٦ املتوىف سنة )) قوت القلوب ((وصاحب كتاب 

 )) قوت القلـوب     ((وكان اإلمام عبيد اللّه بن أمحد قد قرأ عليه          
وأخذ اإلجازة والسند من أيب طالب املكـي يف كافـة أسـانيده             
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ومروياته ، ومن كثرة جمالسة اإلمام عبيد اللّه أليب طالب تأثَّر كثرياً            
 إنه أولُ مـن تـنفَّس األنفـاس         ((: ه الصويف ، حىت قيل عنه     بنفَِس

  .))الصوفية حبضرموت 
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أمجع املؤرخون على ظهور اإلمام عبيد اللّه حبضـرموت بعـد           
عودته من احلرمني ظهوراً كبرياً ، وكان والده اإلمام املهـاجر أول            

 أن جيلـس لإلفتـاء    ، بـل أَِذنَ لـه  املباركني ذلك والساعني إليه  
 بعلمه احملراب ، وأبدع يف تبليغ مثـرات الكتـاب         والتدريس فيمأل 

والسنة ، ويأ للخالفة بني يدي والده ، إذ مل يشذَّ أحـد أثنـاء               
 .تصدره ، بل كانوا إىل ازدياد 

وملا جرى األمر احملتوم على والده اإلمام املهاجر ، آلـت إليـه             
ن منازع ، وكان أحق ا وأهلَها ، فظهر علَمـا بـارزاً    اخلالفة دو 

وأدى ما لزم به على أكمل الوجوه ، بل اقتدى بوالـده يف كافـة             
شؤونه ، ومن ذلك أنه وهب كافة أراضيه وأمالكه يف احلسيسـة            
ملواله جعفر بن خمدم ، وانتقل عنها إىل قرية سمل ، وهي ليسـت              

 فيها داراً واشترى عقاراً وغَرس خنيالً       ببعيدٍة عن األوىل ، واختذ له     
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 ،ه ابناً مساه جديداً   وأشجاراً ، وتزوج من تلك القرية بامرأٍة ولدت ل        
 . وقد وِلد له من قبلُ ولد مساه علَِوياً ، وستأيت ترمجتهما مجيعا

ومن هذه القرية املتواضعة استمر نشاط اإلمام عبيد اللّه كما كـان            
وانتفع به خلْق كَِثري ، كما  بذل جهـوداً عظيمـةً يف             والده من قبل ،     

سبيل زيادِة العمل الزراعي واستغالل مثراته ، فكان ينفق على الفقـراء            
األرامل واأليتام واملساكني ، وينفق على طلبة العلم وعلـى املـنقطعني            
واملسافرين ، مع غاية من التواضع واالنكسار واملواظبة على األعمـال           

 .آناء الليل وأطراف النهار الصاحلة 
 إال أنه من شـدة تواضـعه        )) عبد اللّه    ((وكان امسه منذ والدته     

 فثبت االسم  )) عبيد اللّه    ((وانكساره رغب يف أن يصغر امسه فيدعى        
 .بالتصغري ، وهو يف احلقيقة بالعلم والتواضع كبري 

ائم وقضى اإلمام عبيد اللّه بعد والده ردحاً من الزمن يرسي دع          
املدرسة النبوية مدرسة األخالق واألخوة اإلميانية ، وينشئ عنـهاً          
جيالً من أبناء حضرموت ينطوون حتت راية آل البيت من جهـة،            

 .ويوحدون القطر املبارك على منهج أهل السنة واجلماعة 
وملا بلغ اإلمام عبيد اللّه من العمر ثالثة وتسعني عاماً قرت عيناه            

الذين برزوا يف جمال اخلالفة من بعده ، فمات رمحه          بأوالده الثالثة   
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اللّه تعاىل بعد أن علم أن مرياث املهاجر بأيد أمينة حتـافظ عليهـا              
             ـِريصوتوسع دائرة نشره بني الناس ابتغاء رضوان اللّه ، وهـم ب

 .وعلَِوي وجِديد 
 ، واختلفـوا يف موقـع      ٣٨٣وكانت وفاة اإلمام عبيد اللّه عام       

إنه دفـن يف العـرض      : إنه دفن يف قرية سمل ، وقيل        : فقيلدفنه،  
النجدي قرب مدينة بور، ومل يبِق لنا الزمن أي أثـٍر مـن اآلثـار          
املعاصرة له برغم كثرة ما مدحه الشعراء وما وصفوه به من اخلـري             

 :  علي بن أيب بكر السكران قال فيهوالتقى يف عصره ، إال أن الشيخ
 بذاك الفَحِل واحلَبـِر اجلَليـلِ       عبد اللِّه أَكْـِرم    عِفيف الدينِ 

 وحبِر العلِم سـيِدنا الفَِضـيلِ      أَِب األشراِف معدِن كُلِّ جودٍ    
 .رمحه اللّه رمحة األبرار 
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ـ          هم   ن بصِري وعلَِوي وجِديد أبناُء عبيد اللّه بن أمحد املهاجر اب
عيسى بن حممد ابن علي العريضي ابن جعفر الصادق ابـن حممـد             
الباقر ابن علي زين العابدين ابن احلسني السبط ابن علـي بـن أيب        

 .طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم 
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رض ولد بصري بن عبيد اللّه بن أمحد يف مدينة البصـرة مـن أ             

علميـة ،    ، وا نشأ وتلقى باكورة املعـارف ال        ٣٠٥العراق سنة   
، ولُقِّب ببصِري إال أن اللقب صار فيمـا    وكان امسه األول إمساعيل   

 . بعد أكثر شهرةً من االسم 
انتقل من البصرة إىل حضرموت مع قافلة جده املهاجر وأبيه عبد           

 . اللّه وعمره إذ ذاك حوايل الثانية عشرة 
 البصري نصيباً وافراً من رعاية جده املهاجر ، فقرأ عليه يف            نال

احلديث والتفسري ، وتأدب به ، كما حظي باهتمام والده عبيد اللّه            
وأخذ عنه علوماً كثريةً ، خصوصاً بعد عودته من احلرمني وتصدره           

 .يف الوادي 
نبغ اإلمام بصري مبكراً وظهر علَماً يف احلـديث وروايتـه ،            

جر إسهاماً ظهـر أثـره علـى        ام يف بناء مدرسة اإلمام امله     وأسه
 من طلبة العلـم ومـن أوالده ، كالعالمـة          عنه  اآلخذين واملتلقني   

 .سامل بن بصري 
كما انتفع به أخواه علوي وجديد ، وكانا له يف علمه وعملـه             
ونشاطه الديين واالجتماعي خري مساعديِن ورفيقِني ، خصوصاً بعد         
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ري خالفةَ العلم بعد انتقال والدهم عبيد اللّه بن أمحد سنة           حتمل بص 
٣٨٣.  

أجنب بصري ذريةً صاحلةً تسلسل فيها العلم والعمل ، ولكـن           
أخبارهم وآثارهم اندثرت ومل يبق منها شيء ، وقد أشار املـؤرخ            

 إىل ذلـك    )) غرر البهاء الضوي     ((العالمة حممد بن علوي يف كتابه       
 ستةً مـن    )) الدر الثَِّمني    ((عد صاحب كتاب    وقد   : ١١٦فقال ص 

 أَِجـالُّء ومشـايخ     الفضالء من ذرية اإلمام بصري كلُّهم علمـاءُ       
 إال .اهـ . ، اندثرت جل أخبارهم ، وذهبت غالب آثارهم         فُضالء

أنَّ ما حِفظَته لنا تراجم الشيوخ عن ولِده سامل بن بصـري يعتـرب           
 .ر اإلمام بصري يف زمنه وعهده ملْمحاً كافياً عن أث
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  هلذا اإلمـام    )) املشرع   (( و )) الغرر   (( و )) الربقة املشيقة    ((ترمجت 
ـ     كتب  النحرير ، وكذا بقية       رتبـة   هالتراجم ، وأمجعوا على بلوغ

االجتهاد جبدارة ، مع كمال الورع والتقوى ، وكان جل انتفاعـه            
 كما انتفع جبملة من ،، بل هو صورته ومثالهمن أبيه اإلمام البصري 

مشايخ عصره ، كالشيخ العالمة سامل بن أيب فضل ، ورحـل يف             



 

 )٢٣( 

 مدن اليمن وعواصمها بقيةسبيل العلم إىل احلرمني الشريفني ، ومر ب  
 .العلمية ، وأخذ عن عدد من علماء أمصارها

كما حصل على اإلجازات واألسانيد العالية ، وأذن له مشاخيه          
 اإلفتاء والتدريس ، وكان أول ظهوره باحلرمني حيث أخذ عنه           يف

 .املريدون ا قبل عودته إىل حضرموت الطالب و
وملا عاد من رحلته اليت دامت عـدة أعـوام ، بـرز يف وادي               
حضرموت علماً ال جيارى خصوصاً يف مدينة ترمي ، وكانت إذ ذاك         

ن عشـرات   العلمـاء واتهـدي   مصدر إشعاع وانتفاع ، وا من       
 .الرجال

وكان من مجلة من أخذ عنه السند ومسع منه الرواية وانتفع مبـا             
عنده من العلوم شيوخ تلك احلقبة املباركة ومنهم الشيخ حممد بن           
أيب اِحلب ، والشيخ علي بن أمحد بامروان ، والشيخ القاضي أمحد            
باعيسى ، والشيخ علي بن حممد اخلطيب ، واإلمام الفقيه املقـدم            

 .مد بن علي حم
وبالرغم من كثرة العلماء يف ذلك العصر واملصر خالل القـرن           

 وصل درجة   م بلغوا يف ترمي وحدها ممن     إالسادس اهلجري ، حىت     
، ولكنهم مجيعا قد اعترفوا بفضل اإلمام سامل     ئةَ مفت  م اإلفتاء ثالث 



 

 )٢٤( 

البصري وجاللة قَدِره علماً وعمالً ، خصوصاً أنه قـد رد بدعـة             
رج ودحض شيوخها باحلجة والربهان ، إمتاماً ملا سـبقه بـه            اخلوا

 .اإلمام املهاجر رضي اللّه تعاىل عنه 
وقد ذكرت كتب التراجم حكايةً تشري إىل مكانة ومقام اإلمام          
سامل بن بصري يف عصره ، وملخصها أن وايل ترمي اجتمع بالعلماء            

قوا علـى   وطلب منهم أن يظهروا له أفضلهم علماً وعمالً ، فـاتف          
تقدمي اإلمام سامل بن بصري، فما كان من ذلك السـلطان إال أن             
دبر مكيدةً لإلمام سامل بن بصري ليختربه، فأوعز السلطان إىل امرأٍة   
من نساء البالد كانت هلا بنت وِضيئةٌ يشار إليها باحلُسن واجلمال           

عليها وتراوده  أَنْ تزين ابنتها وحتتال على الشريف سامل كي يدخلَ          
 .عن نفسه ، وجعلَ هلا جعالً مالياً كبرياً 

قامت املرأة بإعداد ابنتها كما طلب السلطان وترقبـت يف بعـض            
الطريق عودة اإلمام سامل من زيارته للمقابر كما هي عادته كل يـوم،             
فلما عاد توسلت إليه املرأة أن يقرأ على ابنتها شيئاً من القرآن زاعمةً أا              

ضةٌ، فقَِبلَ وسار خلفها حىت دخل ورأى الفتاة على غايٍة من الزينـة             مري
واجلمال ، وقبل أن يقرأ أغلقِت األم باب الدار عليه من اخلارج وتركته             

 .مع ابنتها اليت قامت تتلطف باإلمام وتراوده عن نفسه 



 

 )٢٥( 

استعظم اإلمام سامل ذلك األمر ، ومل جيد بداً من إخراج نعلـه             
 ا الفتاة على وجهها وجسمها وهو يف شدة الغضب          وأخذ يضرب 

زل مسرعاً والفتاة تصـرخ بـأعلى       ـواالنفعال ، مث خرج من املن     
قد صار موقع وصوا مما حلَّ ا ، إذ جاءت أمها فرأت ما يهول ،    

كل ضربة من النعل حزازةَ جذام ، فجن جنونهـا وهرعـت إىل             
ورأى ما حلَّ بالفتاة فتيقَّن ِعظَم حاِل       السلطان تعلمه باألمر ، فجاء      

اإلمام سامل ، فما كان منه إال أن أرسل إليه واعتـذر لـه غايـة                
االعتذار وطلب منه الصفح عن الفتاة وأمها ، وأن يدعو اللّه هلـا             
بالشفاء من اجلذام ، فقَِبلَ االعتذار وصفح عن الفتاة وأمها ، ودعا            

وقد تناولت كتب التراجم بعض تفاصيل       .هلا بالعافية فشفاها اللّه     
إنه مات مقتوالً ؛ ولكن     : حياته واختلفوا يف وفاته ، فقال بعضهم        

 ،  ٦٠٤ أكَّد وفاته على فراشه عام       )) األدوار   ((السيد الشاطري يف    
 .ودفن بتربة زنبل بترمي 

كان هـذا هـو أحـد مثرات العطاء اإلهلي الذي من به على           
 .)١(بن عبيد اللّه ابن اإلمام املهاجراإلمام البصري 

                                        
السابع القرن  يف منتصف   أمجعت كتب التراجم على انقراِض ذرية اإلمام بصري         ) ١(

 .اهلجري ، ومل يبق منهم بعد هذا القرن أحد 



 

 )٢٦( 

وقد انقضت حياة اإلمام البصري على خري ما تنقضي عليه حياة           
العلماء والعظماء األفذاذ ، ما بني علم وعمـل ونفـع وانتفـاع             
وإصالح بني الناس ، وحىت ناداه منادي مواله فلىب النداء راضيا ،            

ىل اليوم ، رمحه اللّـه      ودفن بقرية سمل ، وال زال قربه معروفاً ا إ         
 .رمحة األبرار 
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هو أصغر أوالد عبيد اللّه ، وأمه أم ولد ، تزوجها عبيد اللّه بعد              
  .٣٤٥انتقاله من احلُسيسة إىل قرية سمل بعد وفاة والده عام 

ا نشأ جديد حتت رعاية أبيه واهتمام أخويه بصري وعلوي ، ومن          
وترعرع يف جو من النشاط االجتماعي واحلماس الديين املنبعث من          

من القرآن شيئاً كثرياً ،      ))جديد   ((نشاط بيئة اإلمام املهاجر ، حفظ       
وأخذ أسس العلوم الشرعية وكذا اللغوية والقرآنية على يد مجلة من           

 .الشيوخ ، ويأيت يف مقدمتهم أخواه بصري وعلوي 
 جديد عصر اهتمام ومثـابرة وتنـافس        وقد كان عصر اإلمام   

شريف على طلب العلم واألخذ عن الشيوخ ، وهلذا بذل كل ما يف          
 :وسعه ليكسب رهان العلم والعمل متمثال معىن قول الشاعر 



 

 )٢٧( 

آِكلُه متَراً أنت دِب املَجسحِبرا     ال تالص قلْعى تحت دلُغَ ابلن ت 
ه حـىت جـاوزهم وسـبقهم إىل        ولكن جديداً أبدع بني أقران    

التحصيل ، وأخذ عايل املعارف والعلوم وحققها ، مما قر به عـني             
أبويه وأخويه ، فكان بعد ذلك سنداً هلما ، وعضداً لـدعوما ،             
يسافر من قرية إىل قرية ، ومن مدينة إىل أخرى ناصحاً ومـذكراً             

 مـع   ومعلماً ، يتألف قلوب العوام ، وجيادل املخالفني باحلسـىن         
استشهاده باحلجج البينة ، حىت تأدب له اجلميع ، وانطوى حتـت            

 .لوائه اجلم الغفري من أهل البدع واملخالفات 
أذن اإلمام عبيداللّه إبان مرحلة تصدره لولديه جديد وعلـوي          
كي يذهبا إىل بيت اللّه احلرام ، وكلف جديداً أن يرحل إىل العراق             

، وربط صالت الوشـائج بـني       لزيارة من بقي هناك من األقارب       
الثاوين هناك وبني املقيمني حبضرموت ، ويف هذا املعـىن كتـب            

 أنَّ سفَر جديٍد من إىل البصرة كـان         )) اجلوهر الشفاف    ((صاحب  
حينما حج مع أخيه علوي لقبض الغالت وزيارة األقارب ، وأنـه            

، حساء ، والقطيف ، وعمان     ودخل األ  رجع ماراً بشواطئ اخلليج ،    
 .انعطف إىل ظفار و

ويف هذه الرحلة اتسعت دائرة األخذ واإلسناد واالتصال بكبار         
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علماء اإلسالم يف البلدان اليت زار فيها وعرب فيها ، ويف هذا الصدد             
 يف ذيـل كتـاب      ١٠٢كتب املؤرخ عبد اللّه بن نوح ما مثاله ص        

  : ))اإلمام املهاجر((
نب أخويـه يف    ولد حبضرموت وبرز بإذن والده إىل جا      : جديد  

            ، كثري حلبة التدريس ، ورواية احلديث وإجازته ، وانتفع به خلق
 .وأقبل عليه الطالب من كل حدب وصوب 

استحسن اإلمام جديد االنتقالَ من قرية مسل بعد وفاة والده عام           
 إىل قرية بيت جبري على مقربة من مدينة ترمي التارخيية ، وتدير ٣٨٣

خنيالً ، وتصدر يف القرية للتدريس والنفع العام        هناك واختذ عقاراً و   
واخلاص ، وحرك فيها أيدي العوام واخلواص بالزرع والضـرع ،           
واالكتفاء مبوارد القرية وتطويرها وحتسـني نوعياـا الزراعيـة          
واحليوانية ، حىت صارت يف عهده إحدى املناطق اخلصبة املشـار            

لقرية ينهلون من املعـني     إليها بالبنان ، وازدحم الطالب يف تلك ا       
الدافق ، كما تأثر اجلميع بلطفه وكرمه الواسع ولطـف أخالقـه            
وسعة صدره للناس وعذوبة منطقه ، ورزقه اللّه يف تلك القرية ذريةً            
مباركةً أدرك بعضهم ردحاً من عمره ، وأخذوا عنه األخذ التام ،            
وتسلسل فيهم ويف من جاء من بعدهم شـرف العلـم والعمـل             



 

 )٢٩( 

ستقامة ، وحب العمل واالعتناء بطلب الرزق احلالل ؛ إال أن           واال
من آثار هـؤالء الرجـال إال       القضاء والقدر جرى جمراه فلم يبق       

، كما انقرض هذا البيت املبارك مثل انقراض بيت آل بصري           النادر
 .اهلجري يف منتصف القرن السابع 

بـد  والسيد اإلمام الشيخ جديد بن ع : )) الغرر   ((كتب صاحب   
اللّه الغالب عليه وعلى ذريته التبحر يف فنون العلم والزهد والورع ،            
              ـتومل يبق أحد منهم إال ثالثة فقهاء علماء ، ومخسة قـد طُِمس

 الذي انقطعت منه أوراق حكى فيهـا        )) الدر الثمني    ((أمساؤهم يف   
أخبارهم ومآثرهم وفضائلهم، وكلهم شافعيةٌ أشعريةٌ على عقائـد         

 .)١(اب والسنةأهل الكت
 مث إن بين جديد انقرضوا كـبين        )) الغرر   ((وكتب أيضا صاحب    

بصري ، وآخر موتاهم امرأةٌ بزبيد امسها جديدة ، وعد صـاحب            
                                        

 ، كتاب خمطوط اعتىن مؤلفه فيه بتراجم        )) الياقوت الثمني    (( وأ ،   )) الدر الثمني    (() ١(
السادة العلويني منذ حلول اإلمام املهاجر ، ولكن اإلمهال وطول العهد بالتـأليف      

ن صاحب الغرر خالل القـرن      إتسبب يف متزق بعض أوراق هذا الكتاب ، حىت          
ن أخبار بين بصري العاشر يشكو من متزقه ، وأن ذلك كان سببا يف طمس كثري م

د اآلن معدوما وال يعرف له مكان ما عوبين جديد وآثارهم ، ولكن هذا الكتاب ي
 .عدا امسه الوارد



 

 )٣٠( 

 منهم اثين عشر شيخاً عاملـاً ،        -)) الدر الثمني    ((: أي- ))الياقوت((
اندثرت أخبارهم ، ومناقبهم يف الكتاب ، وهلم مآثر عديدةٌ مل يبق            

 .  إال مسجدهم املنسوب إليهم يف حاميتهم بترمي منها
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سبقت اإلشارة إىل انطماس آثار هذا البيت املبارك بانطمـاس          

يف منتصف القـرن السـابع      بعض املؤلَّفات ، وكذلك انقراضهم      
ما بني أيدينا من التراجم ذكرت بعض املناقب ألفراٍد  أن  اهلجري إال   

ومع أننا قد افردنا للسادة بين جديد كتيبا خاصا يف هـذه            ،  منهم
منوذجاً ساطعاً يدلُّ هنا مرة أخرى حيسن أن نضعهم السلسلة إال أنه    

 .على ذلك العصر ورجاله
 .)١(نور الدين علي بن حممد بن جديد -١

                                        
اهلجري ، ولد بترمي ونشأ ا ، وترمجت لـه أمهـات            السابع  أحد علماء القرن    ) ١(

لـه يف   ، وترجم   )) الطبقات   (( ، وابِن سمرة يف      )) تارخيه   ((التراجم كاجلَنِدي يف    
  . )) العقد النبوي (( ، و)) الربقة املشيقة (( ، ويف )) الغرر (( ، و))املشرع((

تلقى أولويات علومه حبضرموت مث انتقل إىل احلرمني ، وجـد يف الطلـب              
وزاحم يف سبيل العلم بالركب ، نافس األقران يف حتصيل علوم السنة والقـرآن ،       

اليم ، وسافر إىل اهلند والعراق وغريها       حىت عظم صيته يف اجلهات واألقطار واألق      



 

 )٣١( 

                                                                                     
من البالد ، وملا قدم إىل عدن بعد عودته من احلرمني أدرك القاضي إبراهيم بـن                

 ، مث خـرج     )) املستصفى من سنن املصـطفى       ((ي فأخذ عنه كتاب     ظأمحد القري 
لزيارة الشيخ مدافع بن أمحد العيين مث الفقيه اخلوالين ببلدة الوجيز ، وتزوج هـو               

خوه عبد امللك من ابنيت الشيخ ، وأخذ عن الشيخ مدافع أخذاً تاماً ، وسـكنا                وأ
 برهة من الزمن بذي دهيم ، وأخذ الناس احلديث عن الشريف علي بن جديـد،              

الناصر احلمريي ،   ووممن أخذ عنه الشيخ اإلمام حممد بن مسعود السفايل واإلمام أب          
واإلمام الشـيـخ حممد بـن     وأمحد بن حممد اجلندي ، واإلمام حسن بن راشد          

، أبو جديد رجلٌ ثقةٌ من احلفـاظ        : إبراهيم الفشلي ، وكان الفشلي يقول عنه        
 .) ٢٥٣: ١ ()) العقد النبوي ((ذكره صاحب 

،  وحققها ، ونشر األسانيد العاليةوملا عاد إىل حضرموت اعتىن بعلوم احلديث
أول من حذف السـند مـن       وأفاد الطالب بفنون املعرفة اليت تلقاها، ويذكر أنه         

احلديث اختصارا ، واعتمادا على ما عنده من احلفظ ، وما عند تالميـذه مـن                
 . االستيعاب ، وروى كثرياً من األحاديث جمردةً عن أسانيدها 

  .)) األذكار ((وهذا كان يفعله بعض العلماء كالنووي يف : قلت 
لشـيخ باخمرمـة يف     كما حقق النسبة الشريفة واعتىن بتوثيقها ، ذكر ذلك ا         

إنه ملا قدم أمحد بن عيسى اعترف له أهل حضـرموت           :  ، وقال    ))قالدة النحر ((
م من بعد ذلك أرادوا إقامة البينة توكيداً ملا ادعـوه ،  إبالفضل وما أنكروه ، مث   

مفت ، فسار اإلمام احملدث علي بن حممد بن جديد          ثالث مئة   وكان بترمي آنذاك    
ذلك النسب ، وأشهد عليه حنو مئة عدل ممن يريد احلـج ، مث              إىل العراق وأثبت    

               أثبته مرةً أخرى مبكة ، وأشهد على األثبات مجيعا ممن حج من احلضارم ، وقَِدم
ومن آثـاِره   . هؤالء الشهود يف يوٍم معلوٍم وشهدوا على رؤوس األشهاد بإثباته           
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 .)١(عبد اللّه بن حممد بن جديد -٢

                                                                                     
، وكـان    زالت خمطوطة  الجزٌء حديثي مجع فيه أربعني حديثاً يف فضائل األعمال          

 النفحـة   ((يعرف عند أهل اليمن بالشريف أيب اجلديد ، وورد امسه كـذلك يف              
حاكم عدن يف شأنه     البن أيب الفتوح ، وكان مؤلفها يسرد قضية التباس           ))لعنربيةا

ومن ولد عيسى السيد أمحد املتنقل إىل حضرموت ، ومن ولده السيد أيب             : فقال  
 ، ٦١١ أيام مسعود بن طغتكني بن أيوب بن شادي سنة جديد القادم إىل عدن يف

فتوحش املسعود منه ألمر ما فقبضه وجهـزه إىل أرض اهلنـد ، مث رجـع إىل                 
 . حضرموت بعد وفاة املسعود 

وقد ورد يف بعض ترامجه أن شيوخه بلغوا ألف شيخ وم بلغ رتبة االجتهاد،          
 )) املقاصد احلسـنة     (( كتابه   وتفرد بعلو اإلسناد ، ونقل عنه احلافظ السخاوي يف        

 )) شـرح العينيـة      ((ذكـره يف    . حديث اخلضر عليه السالم عند مساع املؤذن        
 .١٤٢ص

 صاحب علم وورع وزهد وأخالق عالية ،        ،الشيخ املستنري عدمي النظري يف عصره     ) ١(
 ، بقي من اآلثار الدالة عليه رسالة تعزية يف وفاته     ٦٠٨ولد بترمي ، ومات ا سنة       

: بها الشيخ العالمة ابن أيب اِحلب احلضرمي ألخيه حممد بن جديد يقول فيهـا       كت
لقد ساءنا بعده ، وأوحشنا فَقْده ، وإن فجيعتنا به أعظم من فجيعتك ، وروعتنا               
لفراقه أعظم من روعتك ، فكيف ال يكون ذلك وهو أليفُنا يف مكاننا ، وشريفُنا               

تادنا ، ولقد كان نعم العون يف الشدائد والنوائب يف زماننا ، وهو أحد علمائنا وأو
 : املدهلمة ، واملدخر ملَخِشي العواقب املِهمة ، واملَعاِطب املُِلمة 

 ولكن خطْب الدهِر بالناس موقَع    وبــالكُرِه ِمنــا فَقْــده وفراقُــه



 

 )٣٣( 

 .)١(عبد امللك بن حممد بن أمحد بن جديد -٣
 
bß⁄aâ‡îjÇ@åi@ðìÜÇ@‡¼c@åi@ a¾a@ubè‹@

اإلمام الذي حفظ اللّه به ذرية آل البيت النبوي حبضرموت إىل           
اليوم ، إذ مل يبق من ذرية أخويه بصري وجديٍد أحد بعد القـرن              

كما تقدم ، ولد علوي حبضرموت ، وعلى األرجح كـان           السابع  
مسي علويـاً ،    يف سمل ، وهو أول من       : مولده باحلسيسة ، وقيل     

وإليه ينتسب أشراف بين علوي وآلُ علـوي يف مشـارق األرض            
 .ومغارا 

نشأ حتت رعاية أبويه ، وانتفع بأخيه بصري ، وأشرقت مشـس            
حياته على مهٍة عالية ، ونفحاٍت قرآنيٍة ونبويٍة زاهية ، فبيئته بيئـة             

 ،  العلم والنور القرآين ، وأهله أهل معدن احلق والفـتح النـوراين           

                                                                                     
 لـذخائِر مولَـع   وسهم الرزايا با  وكُنــا ذَخرنــاه لكُــلِّ مِلمــٍة

. 
الفقيه العامل العامل البارع يف أنواع العلوم املتقن لسائر املنطوق واملعلوم ، اعترف             ) ١(

له علماء زمانه بسبقه يف كافة علوم الشريعة ، فكان مرجعاً يف احلديث والتفسري              
 ٦١٤والفقه ، اندثرت أخباره وآثاره كما هو حال غريه من أهل بيته ، تويف عام                

  .١٢٣ ص)) الغرر ((اجع ور



 

 )٣٤( 

زله حمط نظر األمة كلها ، فال غرو أن ينشأ هذا الغالم متطلعا             ـومن
إىل املعايل ساعياً إليها كما هي ساعيةٌ إليه ، ومل ختب نظرات أبيـه       
وال تصورات جده فيه ، بل زرعت املواعيد يف عنفـوان شـبابه ،    
وبرز اإلمام علوي فذّاً قَِوي احلجة سريع البديهة ، مهيب الطلعة ،            

 .ى باحترام اخلاص والعام حيظ
مل يكد اإلمام علوي بن عبيد اللّه جيمع يف صدره كتاب اللّـه             
حفظاً وحتقيقا ، ويستوعب جمريات العلم من حديث وتفسري ولغة          
وتاريخ وسري وغريها من العلوم املتداولة يف حميط أسرته املباركة ،           

 ، فمكـث    حىت تطلع إىل املزيد فوجهه والده إىل احلرمني الشريفني        
 يف أصول العلوم وفروعها ، ومطلعـا علـى          اا بضع سنني آخذ   

األسانيد وروايتها ، ومتضلِّعاً من معني الشـريعة مـن اتهـدين            
واحملدثني ، حىت فاق األقران ، وابتهج مبا مجعه يف صدره من حتقيق             

 . وبيان 
فعاد إىل حضرموت مزوداً بكمال العلم واحللم ، وتصدر مـع           

 يف الوادي املبارك يصنع الرجال ، ويضيء النور يف مشكاة           إخوانه
األجيال ، وميد الطالب واملريدين بصايف العلم وثاقب الفهم ، حىت           
اجنلى عن العيون ظالم اجلهل ، وأشرق للمريدين نـور الوصـل ،      



 

 )٣٥( 

 .واجتهد الناس يف إحلاق أبنائهم حبلقات هذا اإلمام الفحل 
 أمجع الكـل علـى مقامـه        جم ، ترمجت له أمهات كتب الترا    

، وتفوقه يف علوم الشريعة وآالا مع صدٍق وإخالٍص ونوٍر          قمالسا
وعلٍم وعمل ، ومكابدٍة ذاتيٍة يف سبيل جماهدة الـنفس ، وإقامـة             
حواجز الورع احلاجز ، بل كان على جانٍب عظيٍم من السـخاء            
والكرم ، وتلك أرومة هذا البيت وأدب رجاله ، حمباً للصـدقات            

سنا للفقراء واألرمل ، وكان حيمل صدقاته بيديه وخيرج إىل أهل           حم
الضنك والِعوز يدخل علـيهم السـرور وميـازحهم وينظـر يف            
حوائجهم، وكان له اهتمام واضح بالزراعة وغرس النخيل وأعمال         
احلراثة متجنباً الدعة والكسل، موزعاً وقته بني تعليم الناس وتربيـة           

 األعمال الصاحلة واالعتناء مبصادر الـرزق والعـيش         األبناء وإقامة 
 .احلالل 

وقد ذكرت كتب التراجم سعة إنفاقه على احملتاجني ، حىت إنه            
 من مثانني رجالً غري حاشيته وخدمه ،        اًيف عام حجته عزم معه حنو     

 .فكان ينفق على اجلميع مدة الرحلة ذهاباً وإياباً 
إىل بيت جبري ، فاستقر ا      ويبدو أنه رغب يف التحول عن مسل        

مع أخيه جديد واشترى ا خنالً وعقاراً وابتىن داراً ، وعقد جمالس            



 

 )٣٦( 

العلم والتذكري ، وألزم طالبه احلفظ للحديث ، والتوسع يف علـوم            
الفقه والتفسري ، ولرمبا خرج م إىل مكان زراعته وخنيله لكثـرة            

والتروح يف جنان   زهة  ـرغبته يف مواطن املاء والشجر ، وحمبته للن       
 .القرية ومزارعها 

، ترجم له يف    )١(وله ذريةٌ صاحلةٌ ظهر منهم ولده حممد بن علوي        
 ، ومـن أحفـاده      )) الغرر   (( و )) كاملشرع   ((بعض أمهات التراجم    

  .)٢(األكابر علوي بن حممد بن علوي

                                        
كان حممد بن علوي إماماً وارثاً ألبيه وجده ، ورعاً زاهداً عابداً حسن األخالق              ) ١(

 ،  ))الغرر(( و )) املشرع   ((لطيف الشمائل ، ذا رأفٍة ورمحٍة باملسلمني ، ترجم له يف            
واستظهر عشرات الكتب واملؤلفات واملتون يف شىت املعارف والفنون ، وصحب           

باه ومن يف عصره من األئمة اتهدين ، وتفقه على ابن عمه بصري بن عبيداللّه               أ
وبرز يف علوم الشريعة ويف العربية وآالا ، وكان آيةً من آيات اللّه يف ظـاهره                

 .وباطنه ومنطوقه ومفهومه ، ويف كافة أعماله وعلومه 
. سون سنة   وكانت وفاته ببيت جبري وله من العمر ست ومخ        : قال يف الغرر    

  .١٢٧ ص))الغرر((انظر 

 ، وحفظ القرآن وترقى يف العلوم على يـد          ٥١٢ولد ببيت جبري وتويف ا سنة       ) ٢(
والده الذي كان حمط األنظار واألرواح والقلوب ، وبلغ يف مدة قصرية ما يبلغـه       
اتهدون يف الليال الطوال ، وأشارت إليه األصابع يف حمافل الرجال ، وشهد له               

شيوخ بالتفوق يف العلوم واألعمال ، وحملوا يف حمياه إشارات الوراثة العلويـة ،              ال



 

 )٣٧( 

عاش اإلمام علوي بن عبيد اللّه حياته كلها يف سـبيل توطيـد             
يت بىن قواعدها جده اإلمام املهاجر وورثهـا مـن        دعائم املدرسة ال  

بعده عبيد اللّه ، وقد تعرض تراثه للضياع كما هو حـال تـراث              
 العقـد   ((أخويه ، حىت إنه مل يعرف تاريخ وفاته ، قال صـاحب             

  : ٢٦١-٢٦٠ ص))النبوي 
 بعـد مـا     )) الياقوت   ((وتاريخ وفاته مل يعرف منه غري قوله يف         

رمحه اللّـه رمحـة      . )).. مئة وثالث ..((: م  امنحق من ذكر األعوا   
  .)١(األبرار 

                                                                                     
كان على غاية من     : )) الغرر   ((ومالمح القبسات النبوية ، حىت قال فيه صاحب         

السكينة والتواضع وعدم رؤية النفس ، وكان بذلك مثاالً لصدق االتباع وللمتبوع 
وانتفع به خلق كثري وتأدبوا به ، ومل يـزل          األعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم ،        

ليل وأطراف النهار حىت تويف ببيت جبري ودفن ا ، وله لعابداً زاهداً قانتاً للّه آناء ا
 .من الولد اإلمام الكبري الشيخ الشهري علي بن علوي املعرف خبالع قسم 

  . ١٢٧ ص)) الغرر ((راجع ) ١(



 

 )٣٨( 



 

 )٣٩( 
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 ٥ املطلع القرآين
 ٧ اللسان احل
 ٩ اإلهداء

 ١١ سلسلة النسب الشريف
 ١١ والدته ونشأته
 ١٦  عبيداهللا بن أمحد مع واقع حضرموتتكيف اإلمام

 ١٧ اإلمام عبيداهللا والرحلة يف طلب العلم
 ١٨ تصدر اإلمام عبيداهللا يف حضرموت

 ٢٠ سلسلة نسب األبناء الثالثَة
 ٢١ مام بصري بن عبيداهللاإل
 ٢٢ مام سامل بن بصرياإل

 ٢٦ اإلمام جِديد بن عبيداهللا بن أمحد املهاجر
 ٣٠ ..رجال العلم والعمل.. بنوجديد

 ٣٣ اإلمام علوي بن عبيداهللا بن أمحد املهاجر
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 حقوق الطبع حمفوظة للناشر
 فرع الدراسات وخدمة التراث

  م٢٠٠٢ – هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل 
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 بنوجديد
 داخليالغالف ال
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 املطلع القرآين
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

. فصلِّ ِلربك واحنَر.  ِإنا أَعطَيناك الكَوثَر ﴿
  ﴾ِنئَك هو اَألبترِإنَّ شا

 

 



 

  )٦( 

 



 

  )٧( 

 
 

 اإلهداء
 

 ..إىل شيوخي اَألفَاِضل
 ..بقيِة السلَف

 ..وأمثلِة الطريِق يف اخلَلَف
السفينِة اليت  (( وإىل الراغبني يف التعرِف على مناذِج       

 ..)) من رِكبها نجا ومن تخلّف عنها هلَك 
املُؤلّف
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  )٩( 

 شاهد احلال
 

  ِة أمحٍد أَجِملْ ِبِهـمأغصانُ دوح
ــٍة ورِشــيِد  الّمِشــٍد عرِمــن م 

  مجعوا املُفَرق ِمن كماِل حماسـٍن
ــدِ   ــم ملفي ــع يف غِريه  مل جيتم

  بيت النبـوِة واملعـاِلِم والنـدى
 أَجِللْ م ِمـن مسـِعٍد وسـِعيدِ        

  أبناُء جمـٍد ِمـن سـاللَِة أمحـٍد
  وسـلِّموا بقصـيدِ    صلُّوا عليـِه 

  مين السالم على اجلديِد ونسـلِه
وبــين أبيــه ونســِلهم وحفيــِد 

 

 الشيخ علي بن أيب بكر السكران
 ١٢٣ص )) الغرر ((
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احلمد للّه الذي جعل يف ذكر العباد الصاحلني تذكرة وتبصـرة           

 ألويل األلباِب    لقد كان يف قَصِصِهم عربةٌ     ﴿: وعربة ، قال سبحانه     
 ، والصالة والسالم على سـيد األوليـاء         ﴾ما كان حديثاً يفترى     

نا حممد بن عبد اللّه رسـول       وإمام األتقياء وأشرف األنبياء ، سيد     
، وعلى آله وأصحابه اهلداة األصفياء ، وعلـى التـابعني هلـم             اللّه

 . بإحسان إىل يوم الدين 
 ليستفيد نبذةً حمدودةً    وبعد فهذه وريقات أضعها للقارئ الكرمي     

عن بعض السادة األشراف الذين تنـور ـم ومبدرسـتهم وادي            
 شأنٌ عظيم ، وعلم وعمل     - ويف غريه    -األحقاف ، وكان هلم فيه      

 .﴾ وفوق كل ذي علٍم عليم ﴿وتعليم ، 
هؤالء السادة هم بنوجديد بن عبيد اللّه ابن اإلمام أمحـد بـن             

 علي العريضي ابن جعفر الصادق ابـن        عيسى ابن حممد النقيب ابن    
حممد الباقر ابن علي زين العابدين ابن احلسني السبط ابـن اإلمـام     
علي بن أيب طالب وفاطمة الزهراء بنت الرسول صلى اللّه عليه وآله      



 

  )١٢( 

وسلم ، قوم أشرقت م الظلمات ، وبرعوا يف علـوم البـدايات             
 .والنهايات

م أم مل يطل م سـري       وكان سبب إفرادنا لترامجهم عن غريه     
من اهلجـرة كمـا     يف منتصف القرن السابع     الزمان ، بل انقرضوا     

ذكرته كتب التاريخ والتراجم ، فانظر معي إىل ما حصلنا عليه من            
أخبار هؤالء النخبة ، فعسى أن يكون ذلـك سـبيالً لالقتـداء ،              

 .وطريقاً لالهتداء
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م إىل  أمحد املهاجر أنـه قـد     من ترمجة اإلمام عبيد اللّه بن       عِلم  

البصرة مبعية والده إىل احلجاز ، مث إىل حضرموت ، ومعـه ولـده           
  .)) إمساعيل (( املسمى )) بصري بن عبيد اللّه ((األكرب 

ويف حضرموت ، برز اإلمام عبيد اللّه بن أمحد علماً من أعـالم             
عاً للعلماء ، واحلكماء ، والقـادة ،        العلم والدعوة إىل اللّه ، ومرج     

ومظهراً من مظاهر النور ، والوالية ، والرفادة ، وخاصة بعد عودته            
من مكة املكرمة حامالً معه حتقيق منهج أهل السنة ، ومتصدراً بـه    



 

  )١٣( 

يف حمافل العلم والوجاهة حتت مسع وبصر والده اإلمام املهاجر حىت           
 .وفاته

ـ       ٣٤٥ام  وملا تويف اإلمام املهاجر ع     ل  يف بلدة احلسيسـة ، انتق
، واشترى ا عقاراً وخنالً وابتىن داراً ،        ) ١()) مسل   ((اللّه إىل قرية    عبيد

ـ  جعفر بـن م ((ووهب كل ما ميلكه يف احلسيسة ملواله         خ٢())مد( ،
 : ٣١ ص)) املشـرع  (( ، قال صـاحب  )) ا جديد ((ورزقه اللّه ابنه    

شارة إىل أنه مما جدد له مـن        ومسي جديداً ألنه ولد حبضرموت، إ     
 .األوالد بعد سفره من البصرة ، وأمه أم ولد

نشأ السيد جديد يف قرية مسل ، وحفظ ا القـرآن ، وأتقـن              
مبادئ العلوم ، وتدرج يف الطلب على أيدي املشايخ حـىت فـاق             
أقرانه علماً وحلماً وحكمة ، وملا قوي عوده وبلغ مبلغ الشـباب            

كثري من البالد ، فرحل إىل ائم الـيمن وإىل          سافر لطلب العلم يف     
 . احلجاز والعراق واألحساء وظفار

                                                           
 .قرية زراعية تبعد عن مدينة ترمي مخسة أميال تقريباً: سمل ) ١(

 جاء من العراق مع اإلمام )) خمدم ((جعفر بن خمدم ولد حبضرموت ، وكان والده    ) ٢(
 .املهاجر ، وهم من املوايل



 

  )١٤( 

كان عاملاً عامالً نبيل القدر ، سائر       : ٣١ ص )) املشرع   ((قال يف   
الذكر من أعلى أهل عصره إسناداً ، وأرفعهم يف األصلني عماداً ،            
أخذ عن والده وأخويه ، وتأدب م ، ومسع من خالئق ال حيصون             

 .ليمن واحلرمني والعراق واألحساء وظفاراب
ويبدو أن أول رحالته كانت للحج مبعية أخيه علوي ، ذكـر            

فقال يف معرض ذكـره اإلمـام        ٣١ص )) املشرع   ((ذلك صاحب   
علوي بن عبيد اللّه ، وحج معه أخوه جديد ، ومجاعة من بين عمه              

وأرسل أخـاه جديـداً إىل   : وأضاف يقول . ٣٥إخل ص ...وأقاربه
 . هلم من األموال لعراق ليقبض ماا

 

ju@oîi@¶g@‡í‡u@Þe@ÞbÔnãa@
 ٣٨٣انتقل اإلمام جديد بن عبيد اللّه بعد وفاة والده بسمل سنة            

إىل بيت جبري ، وهي قرية زراعية على مقربة من مدينـة تـرمي ،               
وتزوج ا ، وأقام نفسه فيها داعياً و حادياً ومعلمـاً ومصـلحاً              

تردد على مدينة تـرمي ، وجيـالس علماءهـا          اجتماعياً ، وكان ي   
ره، وقدموه وأخـذوا عنـه   اوصلحاءها ، وقد عرفوا له حقه ومقد 



 

  )١٥( 

أخذاً تاماً ، كما انتفع م وأخذ عنهم ، واتصلت أسانيد بعضـهم    
 .ببعض
 

áí‹m@¶g@‡í‡u@Þe@ÞbÔnãa@
مل يتعني الزمن الذي انتقل فيه بنو جديد إىل ترمي بالتحديـد ،             

شارت إىل وجودهم فيما بعد وفاة السيد جديد بن         ولكن التراجم أ  
وكانـت حافتـهم     : ٣١ ص )) املشرع   ((عبيد اللّه ، قال صاحب      

وأشار  )١(املخصوصة م بترمي عند مسجدهم املعروف مبسجد بروم       
 ناقالً عن صـاحب     )) غُرر البهاء الضوي     ((إىل مثل ذلك صاحب     

يبق منها إال مسجدهم    وهلم مآثر عديدة مل     :  فقال ))الياقوت الثمني ((
 .املنسوب إليهم يف حامية ترمي

 

                                                           
ـ :  ))املشرع   ((قال يف    )١( لكون السيد أمحد بن حسن بن حممد بن        ))بروم   ((سمي ب

ـ              ))بـروم    ((علوي بن عبد اللّه بن علوي ابن الشيخ عبد اللّه باعلوي املعروف ب
  .١٠١٩عمره كلَّه عمارة أكيدة بعد أن أخربه وأحدث له جوايب سنة 



 

  )١٦( 

‡í‡u@ i@ñ†b Ûa@âýÇc@ Èi@‹×ˆ@
والسيد اإلمام الشيخ جديد بن عبد اللّه        : )) الغرر   ((قال صاحب   

الغالب عليه وعلى ذريته التبحر يف فنون العلم والعمـل والزهـد            
سـة  والورع ، مل يبق ذكر أحد منهم إال ثالثة فقهاء علماء ، ومخ            

 الذي انقطعـت منـه أوراق       )) الدر الثمني    ((طمست أمساؤهم يف    
حكي فيها أخبارهم ومآثرهم وفضائلهم ، وكلهم شافعية أشـعرية          

 . على عقائد أهل الكتاب والسنة
 :ومنهم

 :)١(الشيخ نور الدين علي بن حممد بن أمحد بن جديد ) ١(
 ،  د علماء السادة بين جديد ، ولد حبضرموت وتـويف ـا           أح

ترمجت له أمهات كتب التراجم كاجلندي يف تارخيه ، وابن مسرة يف            
 العقـد   (( و )) الغـرر    (( و )) املشرع   (( ، وترجم له يف      )) الطبقات   ((

  .))النبوي 

                                                           
 علي بن حممـد بـن      :  على النحو التايل     )) قالدة النحر    ((ورد سياق النسب يف     ) ١(

أمحد بن جديد بن علي بن حممد بن جديد بن عبد اللّه بن أمحد بـن عيسـى                  
 .٢٧٢ ص)) العقد النبوي (( ذكر ذلك . )) أبو احلسن ((إخل ، وكنيته ..املهاجر 



 

  )١٧( 

تلقى باكورة العلم حبضرموت ، وأخذ عن والده ومجلـة مـن            
اليمن واحلرمني ، وجد يف طلب      مشال  مشايخ عصره ، مث رحل إىل       

 يف علـوم    ،تساب املعايل ، ونافس األقران يف التحصـيل       العلم واك 
حىت عظم صيته يف اجلهـات واألقطـار        ،ل  يالقرآن والسنة والتأص  

واألقاليم ، وسافر إىل اهلند والعراق وغريها ، وملا قـدم إىل عـدن       
أدرك ا القاضي إبراهيم بن أمحد ابن معن القريظي فأخذ عنه وقرأ            

، وزار الشيخ مدافع بن     ))نن املصطفى    املستصفى من س   ((عليه كتابه   
 ، وتزوج ا هـو      )) الوجيز   ((أمحد العيين ، مث الفقيه اخلوالين ببلدة        

وأخوه عبدامللك من ابنتي الشيخ مدافع ، وأخذ عن الشيخ أخـذاً            
 . تاماً ، وسكنا بذي دهيم

وأخذ الناس علم احلديث عن الشريف علي ، وممن أخذ عنـه            
بن مسعود السـفايل ، واإلمـام أيب الناصـر          الشيخ اإلمام حممد    

احلمريي، وأمحد بن حممد اجلندي ، واإلمام حسن بـن راشـد ،             
 وكان الشيخ الفشلي يقول     ،ام الشيخ حممد بن إبراهيم الفشلي     واإلم
 .)١(أبو جديد رجلٌ ثقةٌ من احلفاظ: عنه 

                                                           
 )) املقاصد احلسـنة     ((ويف  :  ما مثاله    ٢٧٥-٢٧٤ ص )) العقد النبوي    ((ورد يف    )١(

روي عن الفقيه   :  للرداد أنه قال   )) موجبات الرمحة    ((ي نقالً من كتاب     للسخاو



 

  )١٨( 

وملا عاد إىل حضرموت اعتىن بنشر علم احلديث وحتقيقه ، ونشر           
د العالية ، وأفاد طالب العلم بفنون املعرفة ، وتشري بعـض            األساني

كتب التراجم أنه أول من حذف السند من األحاديث اختصـاراً ،        
فاستحسن ذلك مجلة من العلماء واقتدوا به ، ونقل عنـه احلـافظ          

 حديث اخلضر عليه السالم     )) املقاصد احلسنة  ((السخاوي يف كتابه    
 .عند مساع املؤذن
أن شيوخه بلغوا إىل ألـف       : )) بشرح العيينة    ((ته  وورد يف ترمج  

 .شيخ ، وم بلغ رتبة االجتهاد ، وتفرد بعلو اإلسناد
ومن أعماله الكتابية ختريج أربعني حـديثاً شـريفاً يف فضـائل     

، كما حقق النسبة الشريفة واعتىن بتوثيقها ، أشـار إىل   ) ١(األعمال
  ))نحر يف وفيات أعيان الدهر     قالدة ال  ((ذلك الشيخ باخمرمة يف كتابه      

ملا قدم أمحد بن عيسى اعترف له أهل حضرموت بالفضـل           : فقال
                                                                                                                             

 أخربنا الفقيه الصاحل العامل أبو احلسن علـي بـن          : حممد بن سعيد اخلوالين قال      
حممد بن جديد احلسيين ، أخربنا الفقيه الزاهد الداليل عن اخلضر عليه السالم أنه              

د أن حممداً رسول اللّـه ، مرحبـاً         أشه: من قال حني يسمع املؤذن يقول     : قال  
حبييب وقرة عيين حممد بن عبد اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ويقبل إاميه وجيعلهما   

  .على عينيه مل يعم ومل يرمد

 .، وال زال هذا التخريج خمطوطا ) ٢٥٣: ١ ()) العقد النبوي (( )١(



 

  )١٩( 

وما أنكروه ، مث إم بعد ذلك أرادوا إقامة البينة توكيداً ملا ادعوه ،              
 مئة مفت ، فسار اإلمام احملدث علي بن         وكان بترمي إذ ذاك ثالث    

 عليه حنو مئة    حممد بن جديد إىل العراق وأثبت ذلك النسب وأشهر        
ثبات عدل ممن يريد احلج ، مث أثبته مرة أخرى مبكة وأشهد على األ            

مجعاً من احلضارم ، وقدم هؤالء الشهود يف يوم معلوم ، وشـهدوا          
 . اهـ . على رؤوس األشهاد بإثباته

 اشتباه أمر حاكم عدن     )) قالدة النحر    ((وذكر باخمرمة يف تارخيه     
 ))أيب جديد (( شادي يف أمر السيد      املسعود بن طغتكني بن أيوب بن     

كما كانوا يسمونه ، وأن احلاكم سجنه مع عمه الشـيخ مـدافع             
وسوملا لزم املسعود بن كامل الشيخ      : رمها إىل اهلند ، قال باخمرمة     ي

 لزم مع صـهره أيب اجلديـد        ٦١٧مدافع بن أمحد يف رمضان سنة       
ـ           ن سـنة   املذكور واعتقلهما يف حصن تعز إىل سلخ ربيع األول م

هلما إىل عدن وسريمها إىل اهلند فعصـفت الـريح          نـز ، مث أ   ٦١٨
باملركب فدخل م ظفار ، وعزم أهل ظفار على الشـيخ مـدافع             

فلما طاب الريح سـافر     . أكون عبداً فراراً  : باإلقامة عندهم ، فقال   
   م إىل بلد الدينا شهرين وثالثة أيام ، مث خرجا منها إىل        و ر فأقاما

يف رمضان من السنة املذكورة فتويف الشيخ مـدافع بظفـار           ظفار  



 

  )٢٠( 

ل نـزورجع الشريف أبو اجلديد إىل اليمن فلم تطب له اجلبال ، ف           
 من أعمـال    )) املرجف   ((امة ، مث تقدم إىل املهجم ، فأقام بقرية          

 مدة يدرس فيها ، مث سار إىل مكة املشرفة وتويف ـا يف              ))سردد((
٦٢٦.  

:  زيادة إيضاح ال يستغىن عنه ، قال املؤلف        ))النبوي   العقد   ((ويف  
ل امة وأقام ا وبزبيـد      نـزوعاد الشريف أبو جديد إىل اليمن ف      

واملهجم ودرس فيهما ، وأخذ عن الفقيه الكبري الصاحل حممد بـن            
إمساعيل احلضرمي ، وسافر إىل مكة مث عاد إىل وطنه ، مث سافر إىل              

م احلافظ الشهري بابن أيب الصيف اليمين       مكة ثانياً ، وأخذ عن اإلما     
مع طول  كان   ، و  )١(٦٢٠وغريه ، وأقام مبكة إىل أن تويف ا سنة          

 وصدراً مـن صـدور احلـديث         بالعلم والوالية  اإقامته مبكة بارز  
، فقد كانت حضرموت فو إىل عودته ، وتتطلع إىل إهالل والرواية

 حال مجيع اآلفاق ،     جبهته ، إذ كان اجلميع له باألشواق ، كما هو         
وقد عرب عن هذا التشوق الشيخ العالمة حممد بن أمحد بن أيب احلب         

ة يف وفاة أخيه الشـيخ الفقيـه        الترميي يف رسالة بعث ا إليه تعزي      
                                                           

 غرر البـهاء  ((وورد يف اختلف نقل الرواة يف تاريخ وفاته بفارق ست سنوات ،        ) ١(
  .)) العقد النبوي (( ، وكذلك ٦٢٠ ما يؤيد وفاته سنة ))الضوي 



 

  )٢١( 

وبعد ، أيها الشيخ ، فإنه      : ..اللّه بن حممد بن جديد ، قال فيها         عبد
شافهتها ، وأج   مل يكن منا أحد أحوج إىل لقاء احلضرة العزيزة وم         

قد علم اللّه سبحانه ما يف النفـوس إليـه مـن            ،  باألنس بطلعتها 
االشتياق ، وما تضمنته األحشاء من اإلقالق ، وإنا لنستدعي أوبته           

راحنا إىل الزمان ،    يف كل أوان ، وإن مسألتنا إىل الرمحن ، وجل اقت          
أن حيل عنا عقال الشر بإطالق أوبتك ، وأن مين علينـا بإشـراق              
طلعتك ، فاض بنا ضة للّه خالصة جيزل ا ثوابك ، ويعترب ـا              
غيبتك ، وأحتسبها عند اللّه من مجلة حجاتك ، حجة مـربورة ،             

 ما ترجتي من    ،وزيارة مشكورة ، ترجو يف ثواا صلة أهل معرفتك        
واب يف يوم عرفتك ، وتدرك منا الرب بزيارة األرحام واحلُرم، ما            الث

 ؛م ، فإن وقوفك يف معشركرتدرك من الرب بزيارة تلك املشاهد واحلَ
أفضل من وقوفك يف مشعرك ، وتربد ا أكباداً بـاحلزن منفطـرة             
خمتصة ، وتسبغ هلم ما حل من الغصة ، فما يطفئ عنـهم غليـل               

هك املسعود ، فبادر هلم ا ما زال الفـرح          املفقود ؛ إال رؤية وج    
دائماً ، والترح قائماً ، لعلك أن تطفي للنهم غلـيالً ، وجتـد إىل               
السلو لنيلهم سبيالً ، وتكون هذه الزيارة وصلة تصل ا مواخيك،           
وتذهب ا يتم بين أخيك ، وجترب ا عظمهم ، وتربي ا سقمهم،             



 

  )٢٢( 

ثلك من لبـاهم ، وأحيـا       وتكون أباهم وأمهم ، وقد دعوناك وم      
برؤيته أباهم ، وأن تعرف أن حقهم من آكد احلقوق ، وعقـوقهم     
من أعظم العقوق ، واللّه تعاىل يوفق سيدنا الفقيه ويلهمه الصواب           

 . )١(يف قصده ، ويستعمله بأعمال الربرة ، ويوفقنا وإياه ملا فيه اخلري
 :دالشيخ الفقيه عبد امللك بن حممد بن أمحد بن جدي) ٢(

سبق ذكر نسبته مع نسبة أخيه علي املتقدم ذكره ، وهو مـن             
أفاضل السادة بين جديد ، ترمجت له العديد من كتـب التـراجم             

 )) شرح العيينـة     (( و )) العقد النبوي    (( و )) قالئد النحر    (( و ))كالغرر((
 . وغريها)) املشرع الروي ((و

 واحلديثيـة   القرآنيـة هرفولد بترمي وا نشأ ، وأخذ باكورة معا    
والفقهية واللغوية واألخالقية حىت احتوى عقله وقلبه على معارف         
عصره ومصره ، وارتقى يف اآلداب واألخالق مرتقى عجـز عنـه        
الكثري ، صاحب أخاه علياً يف رحالت كثرية خارج حضرموت ،           

مصـنفه   عـن    )) املستصفى   ((ودخل معه إىل عدن ، ونال إجازة        
، كما أخذ عن الشيخ العالمـة       لقريظي  إبراهيم ابن معن ا   القاضي  

                                                           
  .١٢٣-١٢٢ص ))الغرر  (( )١(



 

  )٢٣( 

مدافع بن أمحد العيين وتزوج ابنته ، كما تزوج أخوه علياً باألخرى            
 .وسكن بناحية ذي دهيم من أعمال تعز

الفقيه العامل العامـل الـورع      :  بقوله )) الغرر   ((وصفه صاحب   
،  اتهد البارع يف أنواع العلوم     الزاهد السالك العابد الصابر الشاكر    

 األقـران ، لسـان الشـريعة        بة الزمان الذي اعترف به بالتقدم     خن
 .)١(، وغصن دوحة الرسالة املنورة ، الشريف املنيف احلسييناملطهرة

تويف الفقيه الشيخ عبد امللك يف جهة اليمن قبل أخيـه علـي ،              
مل  : )) قالئـد النحـر   ((واختلف يف وفاته ، قال الشيخ باخمرمة يف     

إنه تـويف   : قيل   : )) الغرر   ((وقال صاحب   . أقف على تاريخ وفاته   
 .  من غري حتقيق٦١٤سنة 
 :عبد اللّه بن حممد بن أمحد بن جديد) ٣(

ولد بترمي وتويف ا ، ومل حيقق تارخيهما ، قال الشيخ باخمرمة يف             
كان عاملاً صاحلاً ، تويف بترمي ، ومل أقف علـى            : )) قالدة النحر    ((

انت قبل وفاة أخيه الفقيه علي ، وأظنـه         تاريخ وفاته ، غري أا ك     
 وتـربز لنـا مكانـة الفقيـه     . مات يف هذه العشرين أو اليت قبلها      

عبداللّه بن حممد نعوته اليت نعته ا اإلمام العالمة الشـيخ الترميـي             
                                                           

  .١٢٠ص املصدر السابق )١(



 

  )٢٤( 

حممد بن أمحد بن أيب احلب يف رسالة التعزية ملا تويف ، حيث قـال               
 به ، وإنا ملعزون على فقـده ،         وإين ملعزيك : ألخيه علي معزيا فيه     

واملصابون بوجده ، لقد ساءنا بعده ، وأوحشنا فقده ، وأفل عنـا             
سعده ، وإن فجيعتنا به أعظم من فجيعتك ، وروعتنا لفراقه أعظم            
من روعتك ، فكيف ال يكون ذلك وهو أليفنا يف مكاننا ، وشريفنا          

عم العون عند   يف زماننا ، وهو أحد علمائنا وأوتادنا ؟ ولقد كان نِ          
الشدائد والنوائب املدهلمة ، واملدخر ملخشـي العواقـب املهمـة           

 .واملعاطب امللمة
ه وفراقُــهــا فَقْــدوبــالكرِه ِمن    وقَعالدهِر بالناس م طْبخ ولكن 
 وسهم الرزايا بالـذخائر مولَـع     وكنـا ادخرنـاه لكـلِّ مِلمــٍة

 

i@ñ†b Ûa@‡ÔnÈß‡í‡u@@
اختيارنا إلفراد هذا املوضوع حاجة جيلنا املعاصر من    كان سبب   

سالالت اإلمام املهاجر ومن يف عصرنا من إخوام وأنـدادهم ،            
الذين أخذت م احلرية والشك يف قضية املعتقدات كل مأخـذ ،            
حىت وقع الكثري يف االلتباسات الفكرية ، والتهم الكفرية ، ولسـنا            



 

  )٢٥( 

ستجذاب عقلية القارئ احلـائر     بصدد بسط أدلة السلف ، وال يف ا       
إىل مسألة اعتقادية حمددة ، وإمنا حنن بصدد تعريف اجليل املعاصـر            
حبقيقة ما كان عليه السلف من املعتقد ، ورد ما يتقوله الـبعض يف              
مسألة االعتقاد أن األئمة من آل البيت حبضرموت كانوا على معتقد   

 .الشيعة أو غريها من املعتقدات األخرى
قال الشيخ الفقيه    : ١٢٦ ص )) غُرر البهاء الضوي     (( قال مؤلف 

الويل الشريف شجاع الدين عمر بن عبد الرمحن املقبور بتعز مـن            
وشرف بين علوي اآليت ذكر العلمـاء والفقهـاء منـهم ،      : اليمن

وشرف بين عمهم املاضي ذكرهم ، أم أشراف سنية شـافعية ،            
نه أشهر مـن كـل      أشعرية ، المرية فيه وال شك وال خالف ، فإ         

مشهور ، وأبني من كل ظهور ، وعليه طالوة وله حـالوة ، ويف              
 . قلب كل متدين ومعتقد ومتنسك وضوح نور

 



 

  )٢٦( 

‡í‡u@ i@Šbj‚c@ a‹Ôãa@
كان من أسباب انقراض األخبار واآلثار عن هذه األسرة اخلرية          
ما عدت به األيام والليايل مـن التقلبـات واحلـروب وضـياع             

 . القليلة احلاوية ألخبارهماملخطوطات النادرة
ولبين جديد أخبار محيـدة      : ١٢٤ ص )) الغرر   ((كتب صاحب   

اندرست على طول الزمان وغفلة اإلمهال ، وكان أهل حضرموت          
يتناقلون األخبار باملذكرات ، ومل يقيدوها بالكتابـة يف الكتـب           
املفيدات والتواريخ النريات والطبقات اجلامعات ، فكم أمهل ألهل         

. البيت املعظم من العلم واملناقب ، وكم تركت هلم من فضائل          هذا  
هذا من كالم   :  هذه العبارات فقال     )) الغرر   ((وعزى مؤلف   . اهـ  

 .  وغريها)١()) الربقة ((الشيخ علي يف 
 

                                                           
 لإلمام الشيخ علي بن أيب بكـر        )) يف أسانيد الطريقة      الربقة املشيقة  ((و كتاب   ه )١(

من بين علوي وبسط لطريقتهم السكران ، كتاب حاٍو على مناقب رجال السادة         
وأحواهلم ، كتبه اإلمام علي املذكور بلسان عصره ، وبقي من بعده أثراً يـدل               

 .على عظم مقام أولئك ، ومرجعاً يربز لنا نبذة حية عما كان هنالك



 

  )٢٧( 

‡í‡u@ i@òíŠˆ@òÜ Ü @ a‹Ôãa@
ورد يف كتب التراجم ومشجرات األنساب اخلاصة بالسادة من         

ا يدل على انقراض سلسلة السادة بين جديـد  ذرية اإلمام املهاجر م   
 )) الغـرر    ((، وإىل هذا أشـار مؤلـف        يف منتصف القرن السابع     

،  انقرضوا أيضاً كبين الشيخ بصري     مث إن بين جديد   :  فقال ١٢٤ص
 الياقوت  ((وآخرهم موتاً امرأة بزبيد امسها جديدة ، وعد صاحب          

بارهم ومناقبهم يف    منهم اثين عشر شيخاً عاملاً اندرست أخ       ))الثمني  
الكتاب ، وبقيت أوراق من الورق الذي تضمن هذا الكالم ، وهلم            
مآثر عديدة ، مل يبق منها إال مسجدهم املنسوب إليهم يف حافتهم            
بترمي ، وقد عمره الشريف عبد اللّه ابن الفقيه أمحـد وخـرب ،              
وعمره الشريف الصاحل شهاب الدين أمحد بن حسن بن حممد بـن            

بد اللّه بن الشيخ عبد اللّه بـاعلوي ، عـرف أبـوه             علوي بن ع  
 .  )١( ))بروم((بـ

 

                                                           
  .١٢٠ص ))الغرر  (() ١(



 

  )٢٨( 
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بـن الشـيخ    اقال الشيخ اإلمام علي بن أيب بكـر السـكران           

 :الرمحن السقاف باعلوي يف السادة بين جديدعبد
 وٍد يف عـاله مشـيدِ     وعال بطَ  ازدانَ قصر اِد بابِن جديـدِ     

أَعِظم به مـن عـاِلٍم ومِفيـِد         يد األسـتاذُ حـرب زماِنـهِ      الس
       ـِة لألئمـة قبلَـهنجالد ِري عبيـِد      بدرخ فْواهلداية ص مشس
 منظـوِم يـاقوٍت ودر نضـيدِ    نسقت حماسنه كعقد جـواهرٍ    

 ومسا سـناه حلاضـٍر وبعيـدِ      نشرت له أعالم ِعلٍْم فـاعتلى      
 ركاب لنيِلـهِ   رحلت وا لبحٍر يف محـاه مديـدِ        الواِرديندرو 

 وأيب حممٍد امحِد بـِن جديـدِ      أكِرم بنور الدين جنـِل حممـٍد       
 أعظم به من كامـٍل وجميـدِ       وأٍخ لنور الدين عبِداللّـه قـل      

 أكرم به مـن عـاِلٍم ومحيـدِ       وبصنوه األواِب عبِد ملـيكهم     
     ِْملمن مرشـٍد عالمـٍة ورشـيدِ      م أغصانُ دوحِة أمحٍد أَج 

ــِد  مجعوا املُفَرق من كمال حماسنٍ     مل جيتمــع يف غريهــم ملفي
أَجِللْ م من مسعٍد وسـعيِد       بيت النبوة واملعـامل والنـدى     



 

  )٢٩( 

 صلوا عليه وسـلموا بقصـيدِ     أبناء جمٍد مـن سـاللة أمحـد        
 فيـدِ وبين أبيه ونسـلهم وح    مين السالم على اجلديد ونسِله     

 
 
 



 

  )٣٠( 
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 ٥ املطلع القرآين
 ٧ شاهد احلال

 ٩ اإلهداء
 ١١ املدخل

 ١٢ اإلمام عبيد اللّه بن أمحد وولده جديد
 ١٤ انتقال آل جديد إىل بيت جبري

 ١٥  جديد إىل ترميانتقال آل
 ١٦ ذكر بعض أعالم السادة بين جديد

 ٢٤  جديدمعتقد السادة بين
 ٢٦ انقراض أخبار بين جديد

 ٢٧ ية بين جديدانقراض سلسلة ذر
 ٢٨ اخلامتة فيما قاله الشعراء فيهم
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 صاحب مرباط



 

 ) ٢( 

 
 
 
 

 
 
 

 
 حقوق الطبع حمفوظة للناشر
 فرع الدراسات وخدمة التراث

  م٢٠٠٢ – هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل 
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 اإلمام حممد صاحب مرباط
 ) هـ ٥٥٦ت ( 
 داخليالغالف ال

 



 

 ) ٤( 

 
 
 

 

 



 

 ) ٥( 

 
 

 ..املطلع القرآين
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ِلربك فصلِّ.  ِإنا أَعطَيناك الكَوثَر ﴿
ر. واحنَرتاَألب وه اِنئَكِإنَّ ش﴾  

 

 



 

 ) ٦( 

 



 

 ) ٧( 

 
 ..اإلهداء

 

 ..إىل شيوخي اَألفَاِضل
 ..بقيِة السلَف

 ..وأمثلِة الطريِق يف اخلَلَف
اجلَد األعلـى    ((وإىل أحفاِد اِإلمام صاِحب ِمرباط      

أحد أفذاِذ مدرسِة حضـرموت      )) آلل أيب علَوي  
 .. مشارِق األرِض ومغارااملُنتشرة يف

السفينِة اليت   ((وإىل الراغبني يف التعرِف على مناذِج       
 .. ))من رِكبها نجا ومن تخلّف عنها هلَك 

 املُؤلّف 
 

 



 

 ) ٨( 

 



 

 ) ٩( 

 
 ..شاهد احلال

 

      ـاِمعج ـامباٍط ِإمِمر اِحبوص
تفَرع ِمنه أَصـلُ كُـلِّ إمـامِ         

ثُ النِبـي ورهطُـه    أُولَِئك ورا  
ــاِمي  ــالرغِْم للمتع وأَوالده ب  

 

 اإلمام عبداهللا بن علوي احلداد
 
 
 

 



 

 ) ١٠( 



 

 ) ١١( 

 سلسلة النسب الشريف
 رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم

 السيدة فاطمة الزهراءواإلمام علي 
 احلسني 

 علي زين العابدين
 حممد الباقر
 جعفر الصادق
 علي العريضي
 يبحممد النق
 عيسى

 أمحد املهاجر
 عبيداهللا
 علوي
 حممد

 علوي خالع قسم
 علي 

  ))  صاحب مرباط((اإلمام حممد 
 

 أمحد   علوي    علي 



 

 ) ١٢( 



 

 ) ١٣( 
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 ويف منطقـة    ))عمان((من أرض   ) ١( القدمية ))ظفار((هناك يف مدينة    
 اهلادئة على مقربة من ساحل البحر مشهد اإلمام الكـبري           ))ِمرباط((

  .))بصاحب مرباط((ن علي املعروف حممد ب
يتردد على هذا املشهد املبارك عشرات الزوار سواء من أحفاده          
وأحفاد أحفاده املنتشرين بعمان، أو من الوافـدين مـن أفجـاج            
األرض، ينظرون إىل عمق تاريخ الرجولة يف هذا اإلمام اجلامع بني           

وتأمني الصـادر   نشر العلم واآلداب النبوية وبني االشتغال بالتجارة        
 .والوارد فيما بني حضرموت ومرباط إبان القرن السادس اهلجري

تعال معي أيها القارئ وحنن على عصٍر قد اندثرت فيه معـامل            
أولئك الشيوخ يف قلوب الكثري من أبنائهم، واحنصر مدلول األولياء          
والصاحلني ضمن إطار معريف غريب ومريب، توجهت فيه سـهام          

م إللصاق التهم اخلطرية مبن أحب أولئـك السـادة          األلسن واألقال 

                                                           
ظفار (( و  اليت دفن فيها صاحب مرباط،     ))ظفار القدمية ((:  تنقسم ظفار إىل قسمني    )١١

 بامسه، وتبعد عن القدميـة      تمسيووظي،  بأحدثها أمحد بن حممد احلَ    اليت   ))اجلديدة
  .))العقد النبوي((اهـ . مبرحلتني



 

 ) ١٤( 

األعالم، ورمبا طُعن يف عقيدة املُتعلَّق م وهم بال شك أئمة الدين            
 .ووراث سيد املرسلني

وألننا نعيش هذا الركام العصري والتقولَ املُتجرئ ونرى خطر         
بـار  آثاره يف ضحايا اخلداع السري واجلهري، رغبنا أن ننفض غ         

الغفلة عن أبناء وأحفاد هؤالء الرجال، كي يتعرف كل ابن وحفيد           
على صورة جده وأبيه من حيث هي، ال من حيث رغبة الطامعني            

 .والكائدين واملتسلقني على حساب آل بيت سيد املرسلني
وإذا كانت املراحل املتالحقة يف األوطـان قـد أسـهمت يف            

حيحة لتخدم االسـتعمار    اإلغراب بقافلة املعارف عن جادا الص     
واالستهتار واالستثمار، وجىن الغربيون والشرقيون منها الفوائـد؛        

ولن يضيع حق وراَءه مطاِلب     .. وللحق أهلون .. فإن احلق هو احلق   
وعلينا أن نسـتعيد احلـق      .. وإن صعبِت الظروف وناءِت املطالب    

د لـه   مشفوعاً بأدلته على صفحات األوراق إذا صعب علينا أن جن         
 .مكاناً يف زمحة األبواق واألطواق

وليس لنا يف هذه االستعادة من حق نطالب به أو نستثمره ضد            
أحد بعينه، وإمنا نسهم يف معاجلة اجلـرح النـازف وْألِم اجلسـد             
التالف، عسى أن يلحق التالد بالطارف، ويتعرف املخدوع علـى          



 

 ) ١٥( 

أُولَِئـك  ﴿: شخصيته وذاته، من خالل قول مواله يف حمكم كتابه        
ِدهاقْت مداهى اُهللا فِبهده وباهللا التوفيق﴾الَِّذين ،. 

 
émd“ãë@ê†ýîß@

، وحفظ القرآن العظيم، ونشأ     )١(وِلد اإلمام حممد بن علي بترمي     
يف كنف والده ااهد يف ذات اهللا نشأةً تتميز باجلد مـن نعومـة              

الفريق، الذين  األظفار، فوالده ركن من أراكني الطريق ومن سادة         
أنفقوا نفيس العمر فيما يليق بأمثاهلم إنفاقه، فهم صـدور العلـم            
والتربية وشيوخ األدب والتزكية، ما بني جمالس قـرآن وتفسـري           
وحديث وأصول، وتدريس أو حضور مجاعات وعبادات وأعمال        

                                                           
ولسـت  : ولد بترمي، قال  : السيد صاحل احلامد قول املؤرخني    املؤرخ  أشكل على   ) ١(

 هـ ؟ فهل وِلد قبل حتول العلويني إليها     ٥٥١أدري كيف يكون هذا ووفاته سنة       
عن بيِت جبري؟ إذ ال يصح أن يكون ألن أمه علوية النسب، وهي فاطمة بنـت                

اً من العلويني انتقل بأهله عـن       الشيخ حممد بن علي ابن جديد، ومل ينقل أن أحد         
 .مئة  بيت جبري إىل ترمي قبل عام إحدى وعشرين ومخس

فاملستقرب أن اإلمام صاحب مرباط ولد ببيت جبري وحتول مع أبيه وعمـه             
ولد بترمي، ناشئ عن    :  هـ، وأن الظاهر قوهلم    ٥٢١وبين عمومتهم إىل ترمي سنة      

  . ))ضرموتتاريخ ح(( ٤٦٥ - ٤٦٤اهـ ص . وهٍم وسهٍو 



 

 ) ١٦( 

 .قربات مما عاش عليه سادةُ ذلك العصرالالصاحلات و
اجلدية اليت كان عليها اآلبـاء      وال يفوت على الناشئ مالحظة      

وهم جيمعون بني طريف الدين والدنيا على قواعد العلـم والعمـل،      
فكما يعطون العلوم واالس حقَّها فلهم من العمـل اليـدوي يف            
الزراعة والكسب اليومي ما يدفعون به صفةَ الِعوِز واحلاجِة إىل مـا   

 .يف أيدي الناس
اً دؤوباً لوالـده ومتعلمـاً       مالزم ))صاحب مرباط ((وهكذا نشأ   

ومستفيداً من جتارته ومواقفه وأساليب قضائه ملآربه، وزج به والده          
مبكراً إىل أحضان الشيوخ األكابر الذين ما خبلوا عليه بل أنضجوه           
وفتقوا لَهاته بالفتح الباطن والظاهر، ويزول العجب إذا حنن نظرنا           

يف تكوين شخصيته بعـد     يف هؤالء الشيوخ الذين كان هلم الفضل        
 :والده ، منهم

 .)١(الشيخ العالّمة سامل بافضل .١
                                                           

هو شيخ اإلسالم يف عصره سامل بن فضل بن عبدالكرمي بافضل، وينتهي نسبه إىل              ) ١(
سعد العشرية ومذحج، وبعضهم ينسبه إىل األنصار، تتلمذ يف حضرموت وخترج           
بعلمائها، ومنهم اإلمام علي بن علوي خالع قسم وتلميذه حيىي بن عبد العظـيم              

 .احلامتي
ع يف العلوم الشرعية والعقلية والعربية، ورحل مـن         ميتاز الشيخ سامل بالتوس   



 

 ) ١٧( 

 .) ١(اإلمام سامل بن بصري .٢
                                                                                                                             

أجلها يف العراق حوايل أربعني عاماً، وملا عاد إىل حضرموت بذل وقته لنشر العلم              
 .ونصرة املذهب السين، وأدخل إىل حضرموت معه أمحاالً كثرية من كتب العلم

قصـيدته  (( والشيخ سامل عاملٌ حنرير وشاعر كبري له فلسفةٌ شعريةٌ تدل عليها          
 :تزيد على مئة وثالثني بيت مطلعهاواليت ، ))الفكرية

أَيا فَاِتحاً باباً عِظيماً ِمن الِفكْـِر        هِنيئاً لَك احلَظُّ اجلَِزيلُ ِمن اَألجرِ     
 ووصف فيها عناصر الطبيعة من مجاد وماء ونار ومعادن ونبات وحيـوان            

 أجزاء منها صـفحة  ))أدوار التاريخ((ي يف وأمثار وغريها، وقد سرد السيد الشاطر    
 .، وقد طُبعت حديثا يف كتيب لطيف١٩٧-١٩٥

والشيخ سامل بافضل له املنة على أهل ترمي بوضع قواعد قراءة أحزاب التالوة             
يف مساجدها، والزال هذا الترتيب مستمراً إىل اليوم يف بعض املساجد، وقد عاش             

العلمي بني أقرانه وطال عمره مما زاد تعظـيم  معززاً مكرماً له موقعه االجتماعي و  
القوم له، حىت لقبه بعضهم بشيخ اإلسالم، ولتلميذه القاضي حممـد بـن علـي               

 :الظفاري قصيدة يقول فيها
ــِورنالَ ابن فَضٍل يف الفضـائِل رتبـةً        غأو م ــد ــتِطعها منِج سمل ي
ـ        حوى سقراطُ واإلسكندر   ـِل وما ِفقْه ابِن ِإدِريِس وِإعـراب اخلليـ

ــرفبساٍمل سـِلمت شـِريعةُ أَحمـٍد        ــا أو يكِْس َقَنا ودــؤ ــا ي عم
 هـ، ومن تالميذه اإلمام سامل بن       ٥٨١تويف الشيخ سامل بافضل بترمي سنة       

 .بصري وصاحب مرباط، وأدرك الفقيه املقدم من حياته سبع سنوات

 بن بصري بن عبداهللا ابن أمحد املهاجر، نشـأ يف           هو سامل بن بصري بن عبداهللا     ) ١(
بيئة علمية بترمي، وحفظ القرآن العظيم، واشتغل بدرس العلوم من تفسري وحديث            



 

 ) ١٨( 

 .) ١(الشيخ العالمة علي بن إبراهيم اخلطيب .٣
برز اإلمام حممد بن علي مبكراً يف التصدر، وأمجع الناس علـى            
صالحه وتقواه، وأُِشري إليه بالبنان، وسعت إليه الركبان من أفجاج          

 . ألخذ العلوم والتربك واالستجازةاألرض
    عنه صاحب بكان إماماً متقناً   :  فقال ))غرر البهاء الضوي  ((كَت

  .)٢(متفنناً يف مجيع العلوم واحد عصره يف العلم والعمل
وانتفع به مجلة من أهل عصره، ومنهم ولداه علوي وعبـداهللا،           

                                                                                                                             
وفقه وأصول، ورحل يف سبيل العلم إىل اليمن واحلجاز، وخترج يف العلوم بإتقان،             

ري القـرآن،   مث عاد إىل ترمي ونشر ا العلوم، وجعل يروي األسانيد العالية وتفس           
وانتعشت به حضرموت، وقصده املريدون من كل فج، وخترج به الكثري كالشيخ            
حممد بن أيب اِحلب والشيخ علي بن أمحد بامروان والقاضي أمحد باعيسى والشيخ             
علي حممد اخلطيب واإلمام الفقيه املقدم، وقد مات اإلمام سـامل بتـرمي سـنة               

 .ودفن اهـ ٦٠٤

حيىي بن إبراهيم بن علي اخلطيب، ويرتفع نسبه على ما ذكره           هو الشيخ علي بن     ) ١(
 إىل أمحد بن عباد احلمريي الصحايب اجلليل رضـي اهللا عنـه،       ))اجلوهر الشفاف ((

عرف بالزهد والورع والصالح مع نصيب وافر من العلم املقرون بالعمل، تـويف             
اهــ  . يط هـ ودفن يف مقربة الفُـر      ٦٠٩ ربيع أول سنة     ٢٤بترمي ليلة اجلمعة    

 ) .٦٠: ١ ())اجلوهر الشفاف((

 . بتصرف ١٣٠ ص))الغرر(( )٢(



 

 ) ١٩( 

يه املقـدم،  وانتفع به الشيخ العالمة علي بن أمحد بامروان شيخ الفق       
والقاضي أمحد بن حممد باعيسى، والشيخ علي بن حممد اخلطيـب           

 ، ومن ظفار أخذ عنه الشيخ حممد بـن          ))بصاحب الوعل ((املعروف  
 والشيخ علـي بـن      ))صاحب الشحر ((علي امللقب بسعد بن علي      

 .عبداهللا الظفاري وغريهم من أهل عصره
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 علي مياالً إىل العمل راغباً يف طلب احلالل         كان اإلمام حممد بن   

مشجعاً على استخراج كنوز األرض بالفالحة كتشجيعه طـالب         
العلم على استخراج كنوز العلم باملطالعة واملدارسة، وهلذا كـان          

 ومعه أهله وأوالده، وهناك يشرف      )١())بيت جبري ((دائم الذهاب إىل    
لبقول بأنواعها، وأخذ   بنفسه على غراس النخيل وزراعة احلبوب وا      

يوسع أعمال الزراعة ويستوعب األيادي العاملة لتستفيد من العمل         
وتنال نصيباً من الثمر، وكان يعتين باملواسـم الزراعيـة ويرتـب            

                                                           
 قرية زراعية صغرية تبعد عن ترمي مبسافة ثالثة أميال تقريباً كان أول             ))بيت جبريٍ (() ١(

من عمل فيها اإلمام علوي بن عبيداهللا بن أمحد املهاجر مث تواىل عليهـا أبنـاؤه                
 .وأحفاده



 

 ) ٢٠( 

 ))بيت جبري(( أو يف ))ترمي((املخازن الستيعاب الثمر واحلبوب سواء يف   
أنه إذا عـزم    مما أسهم يف كثرة حماصيله يف العام الواحد، وقد ورد           

 عند جميء موسم اخلريف تقـوم النسـاء         ))بيت جبري ((من ترمي إىل    
 خمازنه من بقايا احلبوب فيجتمع من الطعام املنبوذ من          )١(بكنس وقم 

أربعني إىل مثانني قهاوالً، والقهاول حنو من عشرة أمداد مبد الرسول           
 .)٢(صلى اهللا عليه وسلم

 األطعمـة واحلبـوب     واشتغل إىل جانب الزراعة بالتجـارة يف      
حيث اعتـاد    ) ظفار –حضرموت  ( وغريها، وخاصة على طريق     

 لغـرض نشـر الـدعوة       ))ظفار((السفر منذ بداية أمره إىل  ساحل        
ولالستجمام والراحة، مث باشر التجارة ومحل البضائع، وقد يأخـذ          

 شهوراً عديدة حـىت     ))ظفار((معه أوالده وحمبيه وميكث يف نواحي       
فه اخلاص والعام، وكان له فضل انتشار املـذهب         اشتهر هناك وعر  

 ))املهـرة ((وصارت قبائـل     ،)٣( وما حوهلا  ))املهرة((الشافعي يف أرض    
 اب خفارته وتطيع ألمره، واعتادت قوافل التجارة احلط         ))ظفار((و

                                                           
 .كنس وتنظيف : أي) ١(

 .٣٥٤ ص ))الغرر((و) ٥٨: ١ ())اجلوهر الشفاف((  )٢(

 ).١٦٢: ١( للسيد حممد بن أمحد الشاطري ))أدوار التاريخ احلضرمي(() ٣(



 

 ) ٢١( 

 حتت محايته، ال يستطيع أحد   )) ظفار (( إىل   ))بيت جبري ((والترحال من   
 . أن خيفر ذمته أو خيون عهده أو يؤذي جارهمن البدو أو العساكر 

 جمالس علمية وفتاوى شرعية وهيبة روحية،       ))ظفار((وكان له يف    
السنية بعد أن كان أهلها من اخلوارج،        العقيدة   ))ظفار((وأدخل إىل   

وقد استطاع أن يقنعهم مبذهبه وحيول عقائدهم إىل أهل السنة كما           
انب مقتدياً جبده املهاجر،    فكان يف هذا اجل    ،)١(هو حال حضرموت  

فاإلمام املهاجر أدخل ونشر مـذهب      : ))األدوار((قال الشاطري يف    
اإلمام الشافعي حبضرموت، وصاحب مرباط نشره يف ظفار، وكما         

هاجر صاحب مربـاط  قد هاجر األول من البصرة إىل حضرموت ف     
من حضرموت إىل ظفار، كما قام بنفس الدور الذي قام به املهاجر            

دومه إىل حضرموت من إمخاد الفنت بني الطوائف واملذاهب         عند ق 
، )٢(واألخذ بزمام األمر حىت انقادت له اجلماعات املخالفة كلـها         

وكان مستقَره الدائم يف أرض ظفار مبرباط، وفيها اشتهر أمره وذاع   
 .)٣(صيته

                                                           
 .املرجع السابق) ١(

 ).١٩٣: ١(املرجع السابق ) ٢(

 كثرياً من عادات وتراتيب ترمي يف األذكار واحلزوب واالس          ))مرباط((ونقل إىل   ) ٣(



 

 ) ٢٢( 
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اشتهر اإلمام حممد بن علي منذ بداية ظهوره بـالكرم البـاذخ            

السخاء وكثرة اإلنفاق يف أوجه الرب واخلري، حىت صـار العـوام            و
إنه كان ينفق على أهـل مئـة      : يبالغون يف وصف حاله حيث قيل     

على أهل مئة وعشرين    : بيت من اجلن فضالً عن اإلنس، ويف رواية       
بيتاً، وأياً كانت صحة اخلرب فاألمر يدل على سعٍة يف النفقة وسـعٍة        

 .يف احلال
ك أيضاً ما أورده عن كثـرة أضـيافه صـاحب           ويدل على ذل  

كان الشيخ حممد بن علـي رضـي اهللا         :  بقوله ))اجلوهر الشفاف ((
اصنعوا طعاماً  : عنهما ينفق على خلٍق كثٍري، فمات ميت فقال ألهله        

، فقـال   )١(ما عندنا طعام وال دقيق وال رهـي       : ألهل امليت، قالوا  
 .امجعوا التخامري واخبزوها: الشيخ

 من دقيق الذرة املعجون يف كل       ))الرهي((ا يبقون يف أواين     وكانو
 ومجعها ختامري ليخمـر بـه       ))التخمورة((واحد شيئاً يسرياً يسمونه     

فجمعوا التخامري وخبزوها فمألت    : الفطري الذي يضعونه فيها، قال    

                                                                                                                             
 . أدعية املناسبات وغري ذلكوأوراد الصلوات و

 .عجينة احلب املطحون: الرهي) ١(



 

 ) ٢٣( 

 .) ١( هلم من ذلك سبع جفان خبز
 :))الغرر((قال فيه صاحب 

 إمام جنيـب يف العلـوِم معظَّـم        قٍْد مفَصـلِ  حوى شرفَي مجٍد بعِ   
 رؤوف عطُوف ذُو سخاٍء وِهمةٍ     مِجيد حِميـد باملَهابـِة معتِلـي      
 اهٍةنــز حِليم سِخي عاِلم ذُو      وِعلٍْم وجاٍه حازه مـع تفَضـلِ      
 يف شاِكر ربه علـى    شِريف منِ  مِزيٍد ِمن اإلنعاِم بـاِهللا ممتِلـي      

 : فقال))امليمية((ووصفه اإلمام احلداد يف 
     ـاِمعج اٍط إمـامبِمر اِحبـلُ كُـلِّ ِإمـامِ        وصأَص ـهِمن عفَرت 
طُــههور ِبــياثُ النرو عــاِمي  أُولَِئــكتغِْم للمبــالر هالدوأَو 
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صحاب التراجم يف وصف صاحب مرباط، مما يدل على         تفَنن أ 
 ))غرر البهاء الضـوي   ((علو مقامه وسمو حاله، فقد وصفه مؤلف        

هو اإلمام القدوة، الفقيه الشيخ الصفوة، الكـبري العـارف          : بقوله
الشهري، ذو الكرامات الباهرة، واآليات الزاهرة، والربكات الغامرة،        

سنية، قطب األحوال، أسـد أسـود       واملقامات العلية، واألحوال ال   
                                                           

 ) .٥٧: ١ ())اجلوهر الشفاف(() ١(



 

 ) ٢٤( 

  .)١(الرجال
 : فقال))الغرر((ويف موقع آخر وصفه أيضاً صاحب 

السيد الضرغام جامع أشتات الفضائل ومتفرقاا، شيخ املشايخ        
األعالم، ويتيمة عقد العلماء األفاضل من األنام، مريب السـالكني،          

السـبق  قدوة املريدين، شيخ اإلسالم، عمدة الكرام، حائز قصبات         
على اإلطالق، سابق الفضالء يف مرحلة السباق، راقي ذرى املعايل          
باالتفاق، حبر اجلود كثري اإلنفاق، السـخي األرحيـي، النحريـر           
اللوذعي، ذو احملاس الكوامل، اهلمام العامل، أحد العارفني وكمـل          
األولياء األماثل، اجلد الكامل، ذو األصالة العريقة والدقيقة، أحـد          

لطريق ومشايخ احلقيقة، السالك ملقامات الدين، املقتـدي        علماء ا 
كان إماماً متقناً متفنناً يف مجيع العلوم       : إىل أن قال  .. بسيد املرسلني 

واحد عصره يف العلم والعمل، وحيد وقتـه يف الزهـد والـورع             
والصالح وصفاء العبادة، قَصده الطلبة لالستفادة من كل مكـان،          

فيدين، فإنه يف العلوم حبر زاخر، وهـو        ها الدفني للمست  نـزألنه ك 
ف آمر، من رآه وشاهده أدهـش عقلـه         لكل منكر مزيل وباملعرو   

جالل حماسنه الباهية، وحير لُبه بكمال أحواله الزاهية، وله هيبـة           
                                                           

 . ٣٥٣ ص))الغرر(() ١(



 

 ) ٢٥( 

تلوح على حمياه وشوارق جة اجلمال تزهر منه على اجلباه، ولـه            
الصيت احلسن واجلاه عند اخلاص والعام، وسواطع احلسن واجلمال         

لوم املعـارف الربانيـة     مطبوعة فيه ومقرونةٌ بالرأفة واإلفضال، وع     
مسندةٌ إليه، وكانت امللوك والسالطني ابه، وذوو اجلربية والسطوة      
ختافه، وكان له اجلاه الوسيع والصيت اجلامع الرفيع، وله القبـول           
التام عند اخلاص والعام، وانتشرت علومه وأخباره جبهات الـيمن          

 سادة  وحضرموت وظفار انتشارا طبق اآلفاق منها، وخترج به أئمةٌ        
أعالم قادة ذَووا معرفٍة تامٍة وكرٍم وزهادة، وعلو درجات وإفادة،          
وكان رضي اهللا عنه يف اجلود والسخاء ِخضماً زاخراً وغيثاً ماطراً،           

 .ويف املعارف واألحوال واملقامات ساحباً ماهراً
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أخيـه   وأم   ))صاحب مربـاط  (( أن أم    ١٣١ ص ))الغرر((جاء يف   

 .حسني هي الشريفة فاطمة بنت الشيخ حممد بن علي ابن جديد
 :وأما ذرية صاحب مرباط فهم

 : علوي بن حممد صاحب مرباط) ١(
كان جواداً سخياً عارفاً عاملاً مستقيماً شافعياً أشعرياً، تويف ببلدة          



 

 ) ٢٦( 

 :)١( هـ، وخلف ثالثة من األوالد هم٦١٣ترمي سنة 
صوف بترمي قبـل الفقيـه      ، وهو أول مت   أمحد بن علوي   .١

، ))تارخيه((املقدم، تويف قبله بقليل، وذكره ابن حسان يف         
مل خيلف إال بنتاً هي الشيخة العارفة بـاهللا أم الشـيوخ            
فاطمة بن أمحد، وهي أم الشيخ علي والشـيخ عبـداهللا      

مئة  باعلوي، تويف الشيخ أمحد يف عشر اخلمسني وست       
 .ن أمحد بامروان من اهلجرة، وتفقه بالفقيه علي ب٦٥٠

 باهلند، ذو   ))بروج(( ، له ذرية ببالد      عبدامللك بن علوي   .٢
،  )٢(سرية محيدة مرضية، مل يعرف شيٌء عـن وفاتـه         

ن مركباً نفاه الريح إىل اهلند وهو عائـد مـن           إ :ويقال
 .احلج، وهناك ظهر صيته وعال أمره وتزوج وأجنب

يقـة،  ، حائز الفضل وسلوك الطر    عبدالرمحن بن علوي   .٣
 للغـزايل مـن     ))الوسيط((زاهد ورع فقيه، كان كتاب      

         ِصفمنقوالته أو من حمفوظاته، أعقب ابنا امسه أمحد، وو

                                                           
 ، وكانت وفاة الشيخ علوي بن حممد بترمي يوم االثنني ألربع            ١٣٤ ص   ))الغرر(() ١(

 . هـ ٦١٣خلت من ذي القعدة سنة 

 . املصدر السابق )٢(



 

 ) ٢٧( 

 وحفظه، ومقروءاته كتب الغزايل     ))الوجيز((أمحد بتحقيق   
وأيب إسحاق الشريازي، قرأهن على الفقيه عبدالرمحن بن        

 . ه املقدمبن أيب مروان والفقيوعلي بن أمحد أيب عبيد 
 : عبداهللا بن اإلمام حممد صاحب مرباط) ٢(

اإلمام احملدث الرحلة العامل العامل وحيد عصره، ذكره اإلمـام          
حممد بن علي القَلِْعي يف إجازة له يعقبه اإلمام الشيخ أبوالقاسم بن            

إن  : ))جامع الترمذي ((فارس بن ماضي مكتوبة يف اجلزء األول من         
: أي– يسمع بقراءته، وهـذه صـورا        الشريف يقرأ وابن ماضي   

وكَتبـه  . أجزت هلما جامع أيب عيسى الترمذي وغريه      : -جازةاإل
 هـ على صاحبها أفضـل      ٥٧٥حممد بن علي القلعي، وذلك سنة       

 .  )١(الصالة والسالم
 :علي ابن اإلمام حممد صاحب مرباط) ٣(

ـ          ه سلك طريق والده، وحذا حذوه، وهو أبوالفقيه املقدم وراعي
 . تويف بترمي ،ومؤدبه

 :أمحد ابن اإلمام حممد صاحب مرباط) ٤(
من العلماء العاملني، مل يعقب سوى بنت هي الشيخة زينب أم           

                                                           
  .١٣٣املصدر السابق ص) ١(



 

 ) ٢٨( 

 شوال سنة   ١٢الفقراء وزوجة الفقيه املقدم وأم أوالده، توفيت        
 .  )١( هـ٦٩٩
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ار القدميـة سـنة   تويف اإلمام حممد بن علي مبدينة مرباط من ظف 
وكان ا مسـكن ومقـام       ،)٢(مئة من اهلجرة   نيف وستني ومخس  

مشهود وموقع وذكر حممود، ملا أظهره اهللا على يديه من اخلـريات            
اجلمة واملنافع اخلاصة والعامة مع حسن سرية واسـتقامة سـلوك           
وورع حاجز يف املعامالت التجارية، وصدق يف األخـذ بـالعزائم     

 يديه الكرامات، وهابه اخلاص والعام، مع طول        حىت أظهر اهللا على   
باع يف العلم وصرب عظيم يف نشره باحلكمة واملوعظة احلسنة، حىت           
تألف قلوب البادية، وتأثروا بكرمي أخالقه وعظيم إنفاقه وحسـن          

 .صمته وثبات مواقفه
وهلذا كان لوفاته بينهم أثر عظيم، ونفع عميم، حيث اسـتأنس           

ملتعلقون، وجدد ضرحيه بينهم ما كان ينشره مـن         مبقامه احملبون وا  

                                                           
  .١٣١املصدر السابق ص) ١(
 .  هـ ٥٥٦ بسنة ))األدوار((حقق وفاته السيد حممد بن أمحد الشاطري يف ) ٢(



 

 ) ٢٩( 

العلم والدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة، بتـردد تالميـذه           
واآلخذين عنه وجميء الزائرين مرة بعد مرة، حىت صار مدفنه أحد            

 .املعامل البارزة يف بلدة ظفار
واملعلوم أن الرجال الصاحلني الذين كانت هلم بصمات مـؤثرةٌ          

 تظـل   -وذات ارتباط بالشريعة واإلسالم خصوصـاً     -يف حيام   
آثارهم ومشاهدهم عامالً روحياً قَِوياً لربط األجيال ذات الرؤيـة          
السليمة الواعية مبدلول هذه العالقة شرعاً باإلميـان، وتقويتـه يف           

 .اإلحساس اإلنساين
ويف مرباط ال زال اإلمام حممد بن علي حياً بذكرياته وجمـالس            

 قلوب اآلالف من األجيال املتالحقة على تذكر        تضراته، وتآلف ح
مواقفه وإشاعة آدابه وأخالقه وصفاته العالية، بل وبقي هذا العلـم           
اخلالد سبباً من أسباب االرتباط الودي بني شعوب املنطقة وبداوا          
من جهة، وسبباً من أسباب توثيق العرى بني وثائق التاريخ الـيمين           

 حذو األوائل   واقاظ اهلمم لدى املتأخرين كي حيتذ     وإي،  ) ١(والعماين

                                                           
إىل هذه املسـألة    ) ١٩٢: ١ ())األدوار((أشار السيد حممد بن أمحد الشاطري يف        ) ١(

 وهو يف   ))بيت جبري ((وقد قدمنا أن القوافل تسري يف خفارته حني متر عليه           : بقوله  
لبلد املسماة بالعلوية حىت تصل ظفار، ويقوم بدوره يف حتسني العالقـات بـني              ا



 

 ) ٣٠( 

يف مشول التأثري العلمي والعملي، وإشاعة مبدأ السالم والرمحة واحملبة          
 .بني الشعوب دون احلاجة للقوة واستعمال السالح واحلروب

فذاذ،  يف مواقف رجاله األ    ةية ممثل إن قضية املعرفة العلمية التارخي    
ية بأسلوب املعرفة املعاصرة املقيدة بالشرع      ئاوإعادة هذه املعرفة القر   

اإلسالمي احملض اخلالص من شوائب التسـِييس أعظـم وسـيلة           
للمسلمني خصوصاً ولإلنسانية عموماً ملعرفة النورانية املُنظِّمِة حِقيقَةَ        

 .احلياِة مادة وروحاً
لعامل وما آثار ومشاهد أولياِء اِهللا وشهداِء الفتوح اإلسالمية يف ا         

إالّ منوذج بين وواضح هلذا املدلول املعريف الواعي، وكذلك مشاهد          
ومراقد آل البيت ومن سار يف درم صدقاً وإمياناً مبوعودات احلق           
سبحانه، فإن هذا كله إذا أُحسن استغالله يف جتديد وشحذ مهـم            
األجيال امللوثة بعفن احلضارة اددة سيسِهم يف صناعة اإلنسـان          
اجلامع بني شرف االتصال بالصاحلني ومواقفهم وبني احلياة العصرية         

 .ومثراا العلمية والعملية

                                                                                                                             
نسبة إىل بـين منجِويـِه مـن        –الدولتني الراشدية بداخل حضرموت واملنجوية      

لـه أثـر يف     كان   مما   ))املهرة(( ببالد   -وظيبسالطني ظفار يف ذلك العهد قبل احلَ      
 . حتسني األحوال يف البلدين 
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  )٤( 
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 املطلع القرآين

 

َل ِمَن السََّماِء ماًء فَأْخَرْجنا     نـز أمل َتَر َأنَّ اَهللا أَ     ﴿
اِجلباِل ُجَدٌد ِبـيٌض    ِبِه َمثراٍت ُخمَتِلٌف َأْلَواُنها، وِمَن      

وِمَن النَّـاِس   . وُمحٌر ُخمَتِلٌف َأْلَواُنها وَغراِبيُب ُسوٌد      
والدَّواّب واَألْنعاِم ُخمَتِلٌف َأْلَواُنُه كذِلكِ إمنَّا َخيَشى       

ِإنَّ الَِّذيَن  . اَهللا ِمن ِعباِدِه الُعَلماُء ِإنَّ اَهللا َعِزيٌز َغُفوٌر         
ُموا الـصَّالَة وَأْنَفُقـوا ِممـا       َيْتُلوَن ِكتاَب اِهللا وَأَقا   

. َرَزْقَناُهْم ِسّرًا وَعالِنَيًة َيْرُجوَن ِجتاَرًة َلـْن َتُبـوَر          
ِلِه ِإنَّـُه َغُفـوٌر     ِلُيَوّفَيُهْم ُأُجوَرُهْم وَيِزيَدُهْم ِمْن َفضْ    

 . ﴾َشُكوٌر 
 ]٣٠-٢٧ :فاطر[

 



  )٦( 



  )٧( 

 
 َشاِهُد اَحلال

 
 فأحواُلُه قـد َأْبَهـَرْت ُكـلَّ عـاِرفٍ        

 
 
ــسُّْمِك   ــُة ال ــِم عاِلَي ــُه يف الِعْل  َمعاِرُف

  أيب األوليـــا راقي الُعال ُعْمَدِة اَملال     

 و ها هو يف األقطـاِب واِسـَطُة الـسِّْلكِ          

زوَك    النََّدى جمََلى الصََّدى َمشَعـُة اُهلـَدى       ـن

 إذا ما بـدا للَخْلـِق يف ُظَلـِم اُحلْلـكِ           

  ُمـْذِهُب الـرََّدى   وَبْدُر ُهًدى ُخمِزي الِعـدا      

 َعظِيُم اَملدى املَْأُموُل يف اَملوِْقـِف الـضَّْنكِ        

 
 ١٥٥ص )) الُغَرر (( 

 



  )٨( 



  )٩( 

  
 اإلهداء

 

 ..  إىل ُروِح َسيِّدي الفقيِه اُملَقدَّم
إىل َمن ُمسَي باألستاِذ األعظِم ألنـه َجـِديٌر باألسـتاذيَِّة           

 .. واِإلعظام
َض احمليِط اهلائِج فوجَّهها    إىل الذي َحوََّل مساَر السفينِة عر     

 ..  إىل َبرِّ األمان
وإىل أحفاِده الَربَرِة الذين ال زالوا حيِمُلوَن يف ُقُلوم وَقواِلِبهم          
َخْفَق اإلمياِن حبقيقة ارتقاِء َرْكِب السلِف الـصاِحل إىل أعلـى           

َتراُه َأْن َتْعُبَد الّلَه كأنََّك َتراه ، فِإْن مل َتُكْن           (( مقاماِت اإلحسان   
 .. )) فِإنَُّه َيراك 

 

 اُملَؤلِّف

 



  )١٠( 



  )١١( 

  المقدمة
وبأمِره تتحرُك األسباُب   . احلمد لّله ومنه اَملَدُد يف كل أمٍر ُيراد         

يف َتْسِيِري اختياِر الِعباد، والصالة والسالم على القـدوة األمثـل،           
واألسوة األكمل، الذي جعله الّله إماَم األولياء، ومثاَل األتقيـاء،          

 حممِد بِن عبِدالّله صفوِة األصفياء، وعلى آله وأصحابه ومـن           سيِدنا
تبعهم بإحسان، على قدم اإلسالم واإلميان واإلحسان، إىل يوم لقاء          

 .اَملِلِك الدَّّيان 

وبعُد فهذه ترمجٌة موَجزٌة ألحـِد أعـالِم آِل البيـِت النبـويِّ             
حبضرموت، ضّمنُتها حسب استطاعيت واستعدادي أهمَّ ما أبـرزه         
العصر آنذاك من ِهمَّة الرِّجال وعطاِئِهِم الفكـريِّ واالجتمـاعيِّ،          
وخصوصًا مثل هذا اإلمام اِجلْهِبِذ الذي كان له األثـُر الفاعـُل يف             

 .َتَحوُِّل مدرسٍة بكاملها من أسلوٍب منهجيٍّ إىل آخر 

 واحدٌة يف أصوهلا إال َأنَّ مناذَج       )) املدرسَة اإلسالميَة    ((وبرغم أن   
 املندرِج حتت هذا الشعار الواحد جعَل لألفذاِذ يف التـاريخ           الفكِر

مواقَف يستخلصون منها وا النجاَة احملقََّقَة من ثائرة الفنت يف الدنيا           
فجاءت مدرسُة التـصوُّف العلويَّـة      . وطائلة العذاب يوم القيامة     

حبضرموت، وكانت إبَّان ذلك العهِد مطلبًا وغاية، وهلـذا َشـقَّْت           



  )١٢( 

ا يف َثباٍت وجناح، وكان فيها رجاٌل إذا ُرُؤوا ُذِكـَر الّلـُه،             طريَقه
ُتْخَرُس أماَم أنواِرهُم الفيَّاَضِة وأعماِهلُم الصاحلِة كلُّ لساٍن ُمْعَتِرَضة،         
وكلُّ وقيعٍة ُمْغِرَضة، وحنن اليوَم نكتُب عن مناذجهـا األماثـل، يف            

 . عصٍر تغريْت فيه املفاهيُم واملقاييس 

ا َأْن ُنلزَم الناَس ذه الطريِق إلزامًا، وإمنا حنن َنـُصدُّ           وليس غرُضن 
هجمَة الَكِذِب اَملشني اليت َتبنَّاها كثٌري من َحَمَلِة األقـالم ورمـوز            
اإلعالم، الذين جعلوا َهمَُّهم وُشْغَلُهم وتكويَن شخصيَّام مبنّيًا على         

أعماهلم، حتقري األسالف وتتبع ِتراِت وعيوِب وإشكاالِت أقواهلم و       
 بأقواٍل ال   )) دينًا ودولًة    ((فشغلوا جيَل العصر عن بناء اإلسالم احلق        

 .ُتسمُن وال ُتغين من جوع 

ورغبُتنا هنا أن يتأمَل القارُئ ما كتبناه مث يعرضه على حقـائق            
دعوة اإلسالم مبنظور اإلسالم ال مبنظور فقهـاِء الَقـْصَعِة علمـاِء            

اضني كانوا حّقًا على الطريق األقوم،      اإلعالم، فيجد أنَّ الشيوخ امل    
 .وأّنا يف أمسِّ احلاجة لالقتداء واِالتِّباع دون إفراٍط وال تفريٍط 



  )١٣( 

  ؟من هو الفقيه المَقدم 

هو الشَّيخ اإلمام، واألستاذ اهلمام، صاحب القدر اجلليل، واملقام         
احلفيل، املعروف بُوُفور علِمه، وَسَعِة حلِمه، وصدق عمله، وسالمِة         

األسـتاِذيَِّة   ((َوجُِّهه القليبِّ والقاليبِّ حلضرة ربه، الذي نـال رتبـة           َت
وهو أوَّل من ُأطِلَق عليه     .  جبدارٍة واكتماِل كلِّ الشروط       ))العظمى  

هذا اللقُب اجلامُع يف سلسلة بين علوي ملا بلغ إليـه مـن العلـم               
به والعمل، وألنه أوَّل من محل لواء التصوُّف يف حضرموت وحوَّل           
 .جمرى احلياة الفكريَّة خالل عصره وما تاله من العصور بعد ذلك 

، ونشأ ا وترعرع يف جمتمـٍع       ٥٧٤كان مولُده مبدينة ترمي سنة      
موفوِر اهلداية واإلميان، فحفظ القرآن ومجلًة من املتون يف شتَّى العلوم           
 والفنون، واستفرغ وقَته وجهَده يف اِالطِّالع على كلِّ علٍم مكنون،         
كما امتأل منذ صباه مبا رآه من بركات العلم والعمل بـه يف حمـيط               
أبويه وأسرته،  وكذلك يف جمموع سلوك أهل بيته حيـث يتـشابه             

 .اتمع يف األخذ بالعزائم، وانتهاِج رياضة النفوس وترويض الغرائز 

فانتقل ذا العزم من َطوٍر إىل َطـور ومـن حـاٍل إىل حـال،               
كافة العلوم من القرآن والتفسري واحلديث وعلوم       مستصحبًا اهتماَمُه ب  



  )١٤( 

اآللة وغري ذلك، حىت برزْت عالماُت النبوغ عليه، وأشارت أصابُع          
االجتهاد متوجهًة إليه، وبرز يف حميط الطلب على أقرانه متفوقًا، ويف           
السلوك والعمل الصاحل جمتهدًا ومنطلقًا، فلم َيْثِنِه ذلك عن االستمرار          

يوخ األكابر، بل ظلَّ متعلقًا م آخذًا على أيديهم         يف األخذ عن الش   
علوم الباطن والظاهر، وكان ُجلُّ اهتمام الشيوخ آنـذاك بـالعلوم           

 . الظاهرة وحتقيقها 
وكان من أجل شيوخ ذلك العصر ومن أكرب مـشايخ املـصر            

بن الّله  ، والشيخ العالمة عبد   )١(الشيخ العالمة علي بن أمحد بامروان     
، والشيخ القاضي أمحـد بـن حممـد         )٢(بيد الترميي الرمحن باع عبد

                                                           
هو الشيخ احلّجة العاِلم العامل عليُّ بن أمحد بن سامل بن حممد بن علي بن سـامل                 ) ١(

مروان الترميي احلضرمي صاحب التصانيف العظيمة والفتاوى املفيدة والبديعـة،          
وم كان من أكابر أئمة العلم بترمي يف عصره مع زهِده وورِعه واتِّساِع باعه يف عل              

األصول واحلديث والتفسري واللغة، أخذ عنه الفقيه املقدم أخذًا كـامًال وكـان             
خيصُّه مبزيٍد من الرِّعاية والعناية، وَيْلَحُظ فيه ِمساِت النُّبوِغ والِفطنـِة والـذَّكاء،             
وأدرك من خالل معاصرته ومناقشته إياه ما يتمتع به من قوة احلفظ واالستيعاب،             

هٍم ثاقب ورأٍي صائب، حىت َشِهَد له بعد نـضوج معرفتـه            وما منحه الّله من ف    
 . ))اجتمعْت فيك يا فقيه شروُط اإلمامة كلِّها  ((: وكمال أخذه بقوله 

كان من أبرز شيوخ األصول واحلديث والتفسري والعقائد وعلوم القرآن واللغة، بـل             ) ٢(
ليمن واحلجاز  ذكر أنه بلغ رتبة االجتهاد واعترف له علماء عصره يف حضرموت وا           



  )١٥( 

باعيسى، واإلمام العالمة الفقيه سامل بن فضل، والـسيد العالمـة           
احلافظ علي بن حممد بن جديد، والشيخ العالمة حممد بن أمحد بن            

لذين أخذ عنهم وارتوى مـن      أيب احلب، وغريهم من شيوخ ترمي ا      
دارة، وصاروا يقدِّمونه    حىت شهد له اجلميع باالقتدار واجل      ،مشارم

ويلحظون يف مالحمه الصدارة، وهم ال يعلمون ما ُيِكنُّه الّلُه يف علمه            
 . عن مستقبل هذا الفقيه، وما سُيجريه الّلُه من األمور على يديه

وكانت حضرموت آنذاك كغريها من بالد اإلسالم تزخر بالفنت، 
آل  ((تفتٌة آنـذاك إىل     وتغلي مشرقًا ومغربًا باألذايا واحملن، والعني مل      

 ومل يكن يف حضرموت أحٌد سوى ذرِّيَّـة اإلمـام        ،))البيت النبوي   

                                                                                                                             
أن الشيخ املذكور ملا  ))شرح  العينية  ((بطول الباع يف كافة العلوم، وقد ذكر صاحب 

زار احلرمني الشريفني اجتمع يف مكة مع فقهاء كثريين، وألقى عليهم أحـد كبـار               
علماء احلرم مسألًة دقيقًة فلم جيبه عليها إال الفقيه أبوعبيد املذكور، فقال لـه ذلـك              

ظن أنه ما على وجه األرض من جييب مثل هذا اجلواب إال أن يكون اإلمام               أ: العامل  
 . أنا هو: عبدالّله بن عبدالرمحن بن أيب عبيد الترميي، فقال

أخذ عنه الفقيه املقدم أخذًا تامًا وانتفع به انتفاعًا مجًا ونال منـه اإلجـازة               
 مـا يفيـد أن      ٢٧٥ص ))العقد النبوي    ((والسند واالهتمام الكلِّيَّ، وقد جاء يف       

الشيخ أباعبيد كان ال يبتدئ درسه حىت حيضر الفقيه املقدم، ومن آثار هذا الشيخ              
 .  ))طبقاته  ((ذكره اإلسنوي يف ،  ))اإلكمال على التنبيه  ((كتاب 



  )١٦( 

املهاجر، ترمقهم عيوُن الناس باحملبَّة واإلجالل، وُتِكنُّ هلم العطـَف          
والتقديَر وتفديهم باحلال واملال، وكانوا آنذاك قلًة قليلًة بني بقيـة           

تشفَّ وأدرك من خـالل     وكان اإلمام الفقيه املقدم قد اس     . الناس  
مستهَدفون  ))آَل البيت النبوي     ((معاصرته للحياة وفهمه الثاقب أنَّ      

آنذاك، خصوصًا من أعِني احلاسدين واملنافسني اللـذين يرقبـون          
األمور ويرفعون األخبار إىل عواصم اخلالفة، فخشي أن ُيَظنَّ ـم           

الناس حوهلم أن   وهم على مظهر احللم والعلم وحمبَّة اَخلْلق والتفاِف         
َيْبُرَز فيهم من يطالُب باألمِر وينافس أهل األمر يف السلطان، وإذا ما            
اسُتِفزُّوا وُأوُذوا واتُِّهُموا يف شيٍء من ذلك فقد يَلَجُؤون للدفاع عن           

: أنفسهم واستخدام السالح الذي كان جزءًا من حيام، حىت قيل           
ه بامروان وسيُفه علـى     إنَّ الفقيَه املقدم كان جيلس بني يدي شيخِ       

وإذا ما حتقق هذا الظن لدى املتربِّصني فالواقُع احمليط كلُّه          . َفِخَذيِه  
وبإشارٍة معينٍة ميكن أن يعوَد للتاريخ مثاٌل جديـٌد         . حيمل السِّالح   

يف حضرموت، واِجلراُح ما زالْت      ))كربالء   ((وصورٌة متكررٌة ليوم    
  .طريًَّة مل َتِجفَّ على مدى التاريخ

ليتَِّخـَذ   ))بالبـصرة    ((وكما قدح ذهُن اإلمام املهاجر يومًا وهو        
قرارًا حازمًا ُيخرج به ذرِّيَّته من حميِط الفتنة فقد قدح ذهُن الفقيـه             



  )١٧( 

املقدَّم الختاِذ أمٍر ما حيفظ هذه الذرية املباركة من الذوبان يف الواقع            
 .امللتهب

 شهورًا عديـدًة وهـو      أخذ القراُر يعتمُل يف نفس الفقيه املقدَّم      
األستاذ املطَّلع على كافَّة النماذج الفكريَّة والـسياسيَّة القائمـة يف           
أطراف بالد اإلسالم، يقارن ويوازي بني احلال القائم واملفتـرض،          
ويبحث عن املخرج السَّليم، والرأي الصائب احلكـيم، الـذي ال           

إليـه فـؤاُده،   فلم جيد شيئًا َيْأَنُس . ميكن التحول عنه وال الرجوع    
ويرتاح إليه ضمريه مثل األخذ مبنهج الفقِر إىل الّله وترِك الرِّياسات،           

 .وهذا إال يأيت إال بأخذ املنهج الصُّويف 

جديدًا على ذرِّيَّة املهاجر، فقد ُأِثَر أّن أوَل         ))التصوف   ((ومل يكن   
 أمحَد  من تنفََّس األنفاس الصوفية حبضرموت هو اإلماُم ُعبيُد الّلِه بنُ         

املهاجر بعد عودته يف النصف الثاين من القرن الرابـع مـن مكـة              
املتوىف سنة   ))أيب طالب املكي     ((املكرمة بعد أخذه العلم عن الشيخ       

 وجاء من بعده اإلمام     ،))قوَت القلوب    ((، وقراءِته عليه كتاَبه     ٣٨٦
سامل بن بصري بن عبيد الّله ، وكان من رجال األنفاس الـصوفية             

 وعمًال ؛ لكن هذه األنفاس الفردية مل تتخذ يف الواقع تـأثريًا             علمًا



  )١٨( 

ذرية آل   (( بل اختذ شكًال وراثيًا عائليًا يف        )١(شامًال مدرسًة ومنهجًا    
 . ))باعلوي 

 

  الفقيه المقدم والشيخ سعد الظفاري 
والفقيه املقّدم كما أنَّه إماٌم جمتهٌد وحمدٌِّث وأصويلٌّ بارع، فهـو           

 الذائُق صاحُب احلسِّ املرهِف والـشفافَيِة الروحيَّـة         أيضا الصويفُّ 
 .)٢(امللتهبِة، َمَثُله َمَثُل غِريه من أهله وأسالفه 

                                                           
سبق أهُل اليمن يف ِتهامَة وَزبيٍد واملراوعة وغريها إىل األخذ بالتصوف، وحتوَّل يف             ) ١(

بن مجيل وحممد بن إمساعيل احلضرمي وغريهم يف عصر الفقيـه           عصر أيب الغيث    
 إال أن أهل حضرموت مل ينقلوا منهج هذه         ،))مدرسٍة مؤثرٍة يف احلياة   ((املقدم إىل   

املدرسة اليت كانت تنتمي إىل الشيخ عبد القادر اجليالين واليت كانت منتـشرًة يف              
 . كثري من بالد اإلسالم 

واحدٌة متسلسلة باآلباء واألجداد إىل الـنيب       : ية هلا طريقان    الطريقة الصوفية العلو  ) ٢(
َصلَّى الّله َعَلْيِه وَعَلى آِلِه وَسلَّم، وتسمى طريَق األخِذ، وتبدأ من األسـفل عـن               
الفقيه املقدم إىل أبيه وعمه علوي مث صاحب مرباط مث إىل سيدنا علي خالِع َقَسم،               

ي صاحِب ُسَمل مث عبيدالّله بن أمحـد        مث إىل أبيه  علوي، مث جده حممد، مث علو         
عيسى مث حممد مث علـي العريـضي مث         : املهاجر، ومن املهاجر إىل آبائه وأجداده       

جعفر الصادق مث حممد الباقر مث علي زين العابدين مث احلسني واحلسن مث اإلمـام               
علي مث إىل فاطمة بنت الرسول، وإىل الرسول صلى الّله عليه وآله وسلم،وأساس             



  )١٩( 

إال أن صوفيَة الفقيه املقدم كانت بارزًة يف سلوكه وتوجهاته منذ           
صباه متأثرًا باملعاين الراقية اليت يقف عليها يف كتاب الّله وتنـدرج            

تأثر بسعة االطالع واملالحظـة والقـراءة       معانيها يف نفسه، كما     
واملعاصرة على كثري من مناذج التَّنفُّسات الصوفية يف عصره، فبـدأ           
ذهنه ينقدح باحلقائق واملعاين الفائقة غَري ُمْنَتٍم إىل مدرسٍة معينٍة غِري           
مدرسة أهله وأسالفه الذاتية، وبدأت تلك احلقائق واملعاين َتـْشَغُله          

عليه يف معرفة غامضها و حل إشكاهلا، فلم جيـد يف           وُتزعجه وُتِلحُّ   
حميطه من َيشتغل ذا العلم أو ُيْلقي به باال، فكتـب إىل الـشيخ              

يـسأله يف     )١(سعد بن علي الظفاري مث الشحري      العالمة الصويف   
. وما جيده يف نفسه وحاله من اإلشـراقات         . بعض املسائل الدقيقة    

 قد خاض حبرًا عميقًا من حبـور        فرأى الشيخ سعد أن الفقيه املقدم     

                                                                                                                             
 .))َأدََّبين رّبي فَأْحَسَن تأدييب((:  الطريق قوله َصلَّى الّله َعَلْيِه وَعَلى آِلِه وَسلََّم هذه

 وسنتحدث عنها خالل    ،))الطريقة املغربية الشَُّعيِبيَّة     ((أما الطريق الثانية فهي     
هذا الكتاب، وكون الطريقني تبدأ من الفقيه املقدم ألنه أول من مجع بني طريقتني              

وَّهلا إىل منهٍج َعَمليٍّ ومدرسٍة سلوكيٍة يف احلياة، إذ كانت من قبل مـذهبًا              مث ح 
 .ذاتّيًا وُخُلقًا فرديًا

، ويستفاد من ذلك أن     ٦٠٧تويف الشيخ سعد بن علي الظفاري مث الشِّْحِرّي سنة           )١(
  .٦٥٣مكاتبَة الفقيه له وقعْت والفقيُه يف مقتبل العمر ؛ ألن الفقيه تويف سنة 



  )٢٠( 

العلوم املكنونة، وحتدث بأمور سلبْت عنه كثافاِت البشرية وارتقْت         
ال  ((حباِله إىل عاَلٍم ُنوراّين غري معهود يف مدرسة حضرموت السائدة           

 . ))حاًال وال مقاًال 

وملا كان الشيخ سعد من رجال التسليك والتأديب فقد خـشي           
تـسويالِت  (( أو ))غلبَة حاٍل((حل بالفقيه   أن يكون هذا األمر الذي      

، فكتب إىل الفقيه املقدم حيذره من مكائد الـشيطان          ))نفٍس بشريةٍ 
وخيوفه ويذكر له قصص بعض املستدرجني كَبلعاِم بـِن بـاعوراء           

 .وغريه، كلُّ ذلك خمافًة عليه وحمبًة له 
الذي يلزمه اإلبالغ    ))احلجة   ((وكان موقف الشيخ سعد موقف      

 الوقوع يف احملظور، ولكن احلال الذي يصفه الفقيه املقدم للشيخ     قبل
كان ال ينطوي حتت هذه العلل الشيطانية والتسويالت النفـسانية،          
وهلذا مل ينقطع عن الكتابة للشيخ سعد بل ظل خيربه مبا ينقـدح يف              
قلبه من الفهوم، وما يشرح اُهللا به صدَره من املنطـوق واملفهـوم،             

  .  ﴾واتَُّقوا الّلَه وُيَعلُِّمُكُم الّلُه ﴿: ىل سبحانه وتعاىلشاهده قول املو

فما كان من الشيخ سعد إال أن ألقى الشراع، وأدرك أن احلال            
يتجلى معناه   ))مقاٌم إحساينٌّ وعطاٌء رباينٌّ      ((الذي يصفه الفقيه املقدم     

لو  ((: ابته  يف قول النيب َصلَّى الّله َعَلْيِه وَعَلى آِلِه وَسلََّم لبعض صح          



  )٢١( 

 ((: فكتب إليه جوابًا يقول فيه       ))كنتم كذلك لصافحتكُم املالئكة     

فال جتْد علي يا فقيُه يف هذا فهو حمبٌة ونصيحٌة، وقد شرحُت لك ما              
َقدََّر الّلُه، فهو اُملِعُني على مجيع األمور، نسأله لك ولنا أن يوفَقنا ملا             

سبيًال، وأن ُيِرَينا احلـق     حيبُّه ويرضى، وأن ال جيعل للشيطان علينا        
حقًا ويرزقنا اتباعه والباطَل باطًال ويعيَننا على اجتناِبه، مث إين أقول           
لك قوَل ناصٍح حمبٍّ مشفٍق أن ال يكون قلُبك متعلقًا بالكرامـات            
وال غريها، وال تلتفْت إليها ولو ظهرْت لك أيَّ ظهـور، ولـيكن             

لك الذي أنت عليـه ولـو       قلبك متعلقًا مبحبة الّله تعاىل، وإلزم حا      
قامت عليك القيامة، ولو رأيَت أيَّ هوٍل فال َيُهوَلنَّـك، وكلمـا            
َعَرَض عليك شيٌء فِزْنُه مبيزاِن الشرع وكتاب الّله، فما وافق احلـق    

وأنت يا فقيُه أهـدى ِمـن َأْن        . فاتبعه وما مل يوافِق احلقَّ فاْتُرْكُه       
 .  )) )١(قيقة ُتهدى إن شاء الّله وأعلم بالشريعة واحل

                                                           
احلقيقة هي ِعماد النظرة الصوفية، وقد كتب فيها أهل الشأن مبـا ال حيتـاج إىل                ) ١(

الـشريعة   ((املزيد، ونلخص هنا ما كتبه األستاذ الدكتور الـشرقاوي يف حبـث         
 ومفاده تالزم األمرين عند الصوفية، فالطريق إىل الّله عندهم واحـد،  ،))واحلقيقة  

الدليل، فإن احلقيقـة هـي الـصدق        فإذا كانت الشريعة هي الرسم واخلريطة و      
واإلخالص يف سلوك طريق احلق حبيث ال يكمل الِبناُء الصويفُّ إال مـا معـا،               

دراسـة  ((اهـ نقلت عـن     .فشريعٌة بال حقيقٍة عاطلٌة، وحقيقٌة بال شريعٍة باطلٌة         



  )٢٢( 

   )١(الفقيه المقدم والشيخ سفيان اليمني 
وأثناء هذه املرحلة َقِدَم الشيُخ سفيان اليمين لزيارة حضرموت،         

ل ترمي، واجتمع بكثٍري من صلحائها وعلمائها وألزمـوه أن          نـزو
                                                                                                                             

 .٩٠للدكتور يوسف زيدان ص ))وحتقيق ديوان الشيخ عبد القادر اجليالين 

عاملًا فاضًال عارفًا اشتغل يف بداياته بالعلم اشتغاًال كليًا، وتـرجم لـه             كان فقيهًا   ) ١(
أبوحممـد  [ حتت عنوان    - مطبوع   - ١٤٦ص ))طبقات اخلواص    ((الشرجي يف   

أبـني  وهي إشارٌة إىل بلده الذي ولد ا، وهي مدينة          ] سفيان بن عبدالّله األبيين   
نيب صلى اهللا عليه وآله وسلم      شرقي عدن، وأما نسبه فيؤخذ منها أنه ينتهي إىل ال         

 : كما صرح هو به يف قصيدة له يقول فيها 
ــادِ   َسَلْكُت ُمتابعـًا آثـاَر َجـّدي       ــَشفَِّع يف اَملع ــٍد اُمل  حمم

الفرائـد   ((وقد ترجم له السيد حامد احلداد  ترمجة موجزة طبعت مساهـا             
 ))اقبه الكربى   من ((ونقل فيها نقال عن كتاب      ،   ))احلسان يف مناقب الشيخ سفيان      

املفقود أن الشيخ سفيان رحل إىل املغرب لطلب العلم وأخذ الطريقة عن اإلمـام              
: مصنفاته وأثىن عليه كثريًا، وقال    أيب مدين، وقد ذكره اإلمام اليافعي يف كثري من          

وأما وصوله إىل مصر فقد بلغين أنه إمنا سافر إليها ليحضر اجلهاد بدمياط وكـان               
كثرة رحالت الشيخ سفيان إىل كثري      : ويقول عنه أيضا    . يده  فتح املسلمني على    

من البلدان يف بدايته ويف ايته ال يشك يف كثرة من أخذ عنهم ومن أخذوا عنـه         
 . النـزر القليل  وإن مل حيفظ لنا التاريخ إال

 بلحج وتربته هناك من الترب املـشهورة        ٦٠٢وقد تويف الشيخ سفيان سنة      
 .  وتقام له زيارة مشهورة يف ربيع األول كل عام املقصودة بالزيارة، 



  )٢٣( 

لوا أصلحوا جماري املـاء وُطُرَقـه،       نـزا: يستسقي م، فقال هلم   
ري أرضهم وسواقي بساتينهم وحدائق     فخرجوا فإذا السبيل يف جما    

 .خنلهم كرامًة من الّله تعاىل للشيخ سفيان اليمين

واجتمع الشيخ سفيان يف تلك الزيارة بالفقيه املقدم حممد بـن           
علي وهو إذ ذاك يف أول فتحه ومبتدأ ظهور حاله، فحصلت بينهما            
مذكراٌت وانبساطاٌت، واستمد كل منهما من اآلخر مددًا عظيمًا،         

 ملا َرَحَل الشيُخ سفياُن أرسل إليه الفقيه املقدم كتابًا يشتمل على            مث
لوامٍع من النور املكنون، فلما وقف عليه الشيخ سـفيان قـال يف             

إنَّ هذا شيٌء مل     ((: جوابه إىل الفقيه كالمًا المعًا معناه أو قريٌب منه          
 ))نعرفه، ومقاٌم مل نبلغه 

)١(. 

                                                           
طرفًا كبريًا يف مساحة التراجم، واملقصود ـا         ))إشكال احلال    ((أخذت مسألة   )  ١(

حديث الويل يف أدق مسائل احلقائق أو الكالم عن كـشوفاٍت جليـٍة وأنـواٍر               
مع كثرة  وعوارَض نورانيٍة ومناماٍت وغِري ذلك تظهر للمرء مع بدايات سلوكه و          

فو من الكثافـات البـشرية      الصيام واألوراد والعبادات، حبيث تسمو النفس وتص      
 .لعدم معرفتهم ا  ))أحواًال مشكلًة عند الناس  (( فُتْبِرُز هذه الرياضاُت ،املعتادة

أما األولياء والعلماء فال جيزمون فيها حباٍل قاطٍع خشيَة التلبيس، كما هـو             
والشيخ سفيان اليمين يف حال الفقيه املقدم، وأضاف        قول الشيخ سعد  الظفاري      

إن ثالثًة مـن الرجـال اشـتهروا يف    : حكاية قال فيها   ))العقد النبوي ((صاحب  



  )٢٤( 

م استغرقته األحوال من جهة، وشغله      ويبدو أن اإلمام الفقيه املقد    
القلق من جمرى الصراع الدموي يف ساحة األمة علـى املناصـب            

                                                                                                                             
حضرموت، وهم الفقيه املقدم والشيخ عبد الّله بن إبراهيم قشري، ورجل غريب،            

ذاك وأشكل حاهلم على الناس، فسافر بعض املشايخ إىل الغيث ابن مجيل وهو إذ              
أما الفقيه حممد بن علي باعلوي فما وصلنا إىل درجِته          : ببيت عطاء، وسأله فقال   

حىت َنِصَفها لك، وأما الشيخ أبوُقشري فرجل صاحل، وأما الرجل الغريب فلـيس             
  .٣٠١ص ))العقد النبوي  ((اهـ من . على شيٍء 

 املعارضَني   إشارًة بينًة ملوقف أحد املؤلِّفنيَ     ٢٧٤ ص )) العقد النبوي    ((وذكر  
فليت شعري ماذا يقول مـصنِّف       ((: ملا ظهر من أحوال الفقيه يف بداية سلوكه         

مبا أمد الّله الشيخ القطب الفقيه حممد بن علي بـاعلوي يف             ))حتفة املريد ((كتاب  
هذه املدة املديدة والعمر الطويل من عظيم املدد يف كل َنَفس، وكيف يتجرأ على              

ه الرفيع العلي وشامخ عايل مقامه السامي، ولقد خبط يف          الفقيه وَيُغضُّ من منصب   
 . ))ذلك خبط عشواء، وَجُسَر بالكالم وجترأ 

من باب اخلوف والـشك مـن       ((وكل هذا االعتراض واإلشكال إمنا كان       
يف بداية أمر ظهور األحوال على سيدنا اإلمام الفقيه املقدم، مث ملا ثبـت               ))التلبيس

مُة املنهج وصدُق التوجه يف سلوك ذلك اإلمام، وبـرزت          للُمعاِرِض واملوافِق سال  
الرباهني دالًة مبا ال يقتضي الشك أن الفقيه املقدم قد بلغ رتبة اليقني الكامـل يف                
علمي الظاهر والباطن، وبلغ رتبة االجتهاد وارتقى جبدارة إىل مرتبة اإلحـسان ؛             

يق الفقر إىل الّله    سلم له أهل عصره وسار م مسرية االنعطاف الفكري على طر          
 .تعاىل، وترك دعوة املناصب والرياسات 



  )٢٥( 

واملراتب من جهة أخرى، وخشي من انفالت األمور يف أهله وذويه           
وبين عمومته إىل تياراٍت ُتفَرُض عليهم يف جمرى احلياة االجتماعية،          

 .مر إىل جمرى احلياة فعقد أمرًا يف نفسه وبدأ يبين فكرِته ليربز  األ

  
  تْأسيس المدرسة الصوفية العلوية بحضرموت 

كان القرن السادس اهلجري يزخر بالعديد من التيارات الفكرية         
ما بني حقٍّ وباطل، وذلك نتيجُة ما ولَّدته القرون السالفة من عهد            
صدر اإلسالم حىت ظهور املذهبية يف العـامل اإلسـالمي وظهـور        

قد َبَرَز يف هذه املرحلة من املـذاهب الفقهيـة          املدارس الصوفية، و  
مذهُب اإلمام الشافعي حبضرموت ونواحيها، بينما ساد املـذهب         
الزيدي يف صنعاء وما حوهلا، وساد أيضا يف حـضرموت منـهج            

 .األشاعرة يف االعتقاد وَضُعَف أثر اخلوارج ودعوم اإلباضية 

من عصر الصدر األول أما التصوف فقد انتقل عرب مراحِل َتَكوُِّنِه       
من مرحلة األفراد والشخوص، ليصبَح مع مطلع القـرن الـسادس           
فكرًا مزامحًا للمدارس املنتشرة يف العامل اإلسالمي، حيمل أطروحـًة          

 . فكريًة هلا وزُنها يف معطيات األفكار والرَُّؤى والتوجهات 



  )٢٦( 

وتتلخص املدارس الصوفية خالل مرحلة ظهور الفقيه املقدم إىل         
 : ستني عامليتني مدر

 املدرسة الصوفية القادرية يف املشرق : األوىل 
  املتوىف   )١(وتنتمي هذه املدرسة للشيخ الكبري عبد القادر اجليالين       

 الذي انتهت إليه الرئاسة يف علوم الطريق وشرح أحوال          ٥٦١سنة  

                                                           
وهو السيد الشريف القطب عبد القادر ابن أيب صاحل موسى ِجْنِكي ُدوْست ابـن              ) ١(

أيب عبدالّله بن حيىي الزاهد بن حممد بن داود بن موسى بن عبدالّله بـن موسـى                 
 لسبط ابن أمـري املـؤمنني      اَجلون ابن عبدالّله احملض ابن احلسن املثىن بن احلسن ا         

علي بن أيب طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الّله َصلَّى الّله َعَلْيِه وَعَلـى آِلـِه                
 . وَسلََّم 

 ِجبيالن، ودخل بغداد وهو ابن مثانية عـشر         ٤٧١ وقيل سنة    ٤٧٠ُولد سنة   
بني سنة، وبدأ الطريق إىل الّله متجردًا سائحًا جياهد نفسه ىف العبادات والطاعات             

صياٍم وقياٍم وترويٍض للنفس على أصعب األمور حىت ظهرْت عليه آثاُر النورانيـة             
 . ومثرُة ااهدات القلبية والقالبية، وحصلت له مجلٌة من الكشوفات 

وكان له أخٌذ تامٌّ يف علوم اإلسالم فقهًا وعقائَد وأصوًال وحديثًا وغَريهـا             
 الوفا علي بن عقيل وأبو اخلطـاب        على مجلٍة من علماء عصره، منهم الشيخ أبو       

حمفوظ بن أمحد وأبو احلسني حممد ابن القاضي أيب يعلى وأبو سعيد املبارك بـن               
علي املخزومي، واستمع احلديث النبوي من مجاعة منهم أبو غالب حممـد بـن              
احلسن الباقالين وحممد بن عبدالكرمي وحممد بن علي ميمون وأمحد بـن مظفـر              



  )٢٧( 

كما انتهت إليه تربية املريدين بالعراق، وتتلمذ له خلٌق كثٌري          . القوم  
 منه اخلرقة خالئُق ال ُيْحَصوَن، وإليه يرجع مجهـور شـيوخ       ولبس
   .)١(اليمن

                                                                                                                             
ي وعلي بن أمحد الكرخي وإمساعيل بن أمحد األصـفهاين          وجعفر بن أمحد القار   

. وعبد القادر بن حممد وعمر بن عبد الرمحن وهبة الّله وحممد اهلامشي وغريهـم               
 . وقرأ األدب على ابن حيي زكريا بن علي التربيزي 

وصحب الشيخ  العارف بالّله محاد بن مسلم الدَّبَّاس وأخـذ عنـه علـم               
أ الّله له الظهور وأجرى احلكمة على لـسانه، وَعَمـَر           الطريقة وتأدب به، مث هي    

مدرسَة أستاذه أيب سعيد املخزومي ووسعها وتصدر للتـدريس ـا والفتـوى             
والوعظ، وقصده الطلبة من كـل مكـان وانتـهت إليـه تربيـة املريـدين                

. بالعراق،وُسلمت إليه َأِزمَُّة املعارِف، فأصبح مرجع العـصر وقطـب الزمـان             
موضـح  ((و   ))بإمام الفـريقني  (( مفيدًة وأملى فوائَد عديدًة، وُلقب       وصنَّف كتباً 

شـرح  ((اهـ بتصرف واختصار عن     .  وإليه يرجع سند شيوخ اليمن       ،))الطريقني
 .   الطبعة العصرية، حلب ٥٥٥- ٥٥٠ ص ))العينية

اجلـزء اللطيـف يف      ((قال اإلمام أبوبكر العدين ابن عبدالّله العيدروس يف كتابه          ) ١(
فإنه كان الغالب على أهل الـيمن ومناسـبهم          (( : ١٦ص ))لتحكيم الشريف   ا

املشهورة انتماؤهم إىل الشيخ عبدالقادر ما خال الَفذِّ القليل كالسادة األشراف آل            
باعلوي وآل العمودي، وسيدي الوايل العارف ذو األحوال واملعـارف القطـب      

ه ممـا اشـتهر إىل الـشيخ أيب        الغوث الشيخ جوهر العدين نفع الّله به، فإن نسبت        
 .  واملناسب مجع منسب وهو طريق اتصال السند،))مدين،وكذلك جد آل بامعبد 



  )٢٨( 

 املدرسة الشعيبية يف املغرب : الثانية 

 )١(وهي املدرسة الصوفية املنسوبة للشيخ الكبري أيب َمْدَين شعيبٍ        
، الذي ٥٨٠التِِّلمساّين املغرّيب املتوىف بِتِلْمساَن من أرض املغرب سنة        

لقوم ورئاسة طريقهم، وأحد الذين أظهر الّله م        انتهت إليه علوم ا   
فنوَن احلكمة وأسراَر املعارف يف أرض املغرب، أخذ عنه كـثريون           

 .وخترج به مجاعٌة من األكابر وانعقد اإلمجاع على فضله 

                                                           
هو الشيخ اإلمام أبومدين شعيب بن احلسن أو احلسني املغريب نـسبة إىل جهـة               ) ١(

 الـشيخ  :  أي -الغرب، وكنيته أبومدين، وولده َمدَيُن مدفون مبصر، أمـا هـو            
سان من أرض املغرب، كان أحد أوتاد املغـرب وأقطابـه            مدفون بِتِلم  -شعيب  

وأركان هذا الشان، خترج به مجاعة من األكابر وتتلمذ له خالئـق مـن أهـل                
الطريق، وإليه تنتسب الطريقة العلوية حبضرموت، أي أا يف أحـد أسـانيدها             

 ))شرح العينية ((انتهى عن   . الصوفية متصلة به، كما سيأيت يف الحق هذا الكتاب          
 . بتصرف واختصار ٥٦٨ص

وهـو  :  فقال   ٥١٩ للسيد باهارون ص   ))ُأْنِس السَّاِلِكني    ((وأضاف كتاب   
أحد من مجع الّله له بني علمي الشريعة واحلقيقة، فأفىت يف بالد املغـرب علـى                
مذهب اإلمام مالك رضي الّله عنه،وناظر وأملى، وأخذ عنه مجلة مـن رجـال              

 . املغرب 



  )٢٩( 

  ية بالفقيه المقدم وارتباطه بالطريقة الشعيبية المغر
 التحـوالت   َمبْعِزٍل عـن   ))هذه املرحلة    ((مل تكن حضرموت يف     

 واألحداث اجلارية يف العامل اإلسالمي، وما يدور فيها من صـراع          
فكري واجتماعي، بل كان واقُع الزمان وأحواُله السياسيُة ُمـْسِهمًا   
إىل حدٍّ كبٍري يف ظهور املدارس الصوفية، وهي اليت متثل انعكاسـًا            

ـ            ه حتميًا لذلك الواقع ومعطياته، وكما أشرنا آنفًا أّن ذهـَن الفقي
املقدم قد انقدح بأمِر ضرورِة التحوِل املنهجي ملا تقتضيه املـصلحة           
الالزمة القائمة، ليس يف الواقع احلضرمي فحسب وإمنـا يف العـامل    

 .اإلسالمي كله

 

ومل يكن هناك من خمرٍج مالئٍم بعد التقصي والدراسة الواعيـة           
أخالقيًا عند اإلمام الفقيه املقدم غُري األخذ بالطريق الصويف منهجًا          

وموقفًا سياسيًا أمام املواقف الفكرية األخـرى، ولقـد كانـت           
حضرموت يف تلك  اآلونة تزخر بنشاٍط علميٍّ وعملـيٍّ زاخـٍر،            
وكان الفقهاء واحملدثون واألصوليون هم املتصدرون يف منابر العلم         
والتعليم وعلى املنابر اإلسالمية، ومل يكن الفقيه املقدم منعزًال عنهم          

 يف مقدمِة تالميذ الفقيه العالمة الشيخ علـي بـن أمحـد             بل كان 



  )٣٠( 

بامروان جالسًا بني يديه وعلى َفِخِذه سالُحه ؛ حيث كان قلـب            
الفقيه مفعمًا بآثار التعبد وااهدة يف ذات الّله اليت ألزم ا نفـسه             

أنوارها، فكان يزعجه من أقرانه وجلسائه ما يسمعه         وأشرقت عليه 
لقه طوُل اجلـدل الفقهـيِّ الَفَرِضـيِّ        ، ويق من خوٍض فيما ال يعين    

اجلفـاف العلمـي يف     اَملُشوب باالنفعاالت النفسية، ويستـشعر      
النصوص إذا مل تنعكس سلوكياُتها العليا على أهلها ؛ ولكن األدب           
الذي ترىب عليه واألخالق اليت حتّلى ا متنعه من االعتراض على مثل     

 .شهود اخلصوصياتهذه البشريات، ويكتفي من ذلك كله ب
 

ويبدو أن أخبار هذا اإلمام ومكانته العلمية والعملية وتوجهاتـه          
الفكرية قد بلغت بواسطة املسافرين إىل خارج حضرموت وحتدث         

فما كان من الشيخ الكبِري صاحِب      . الناس بأحواله وشريف أقواله     
ِجباية الشيِخ أيب مدين شعيب شيِخ الطريقة الصوفية باملغرب، وهو          

طلع على جمريات األحداث ونشاط املدارس الفكرية يف عصره إال          امل
 وأمره  )١(أن دعا أحد كبار تالميذه وهو الشيخ عبد الرمحن املقعد           

                                                           
 الرمحن إىل الطريقة الصوفية املغربيـة أخـذًا، وأمـا بلـده             ينتسب الشيخ عبد  ) ١(

مث إن الشيخ اإلمام    : مبا مثاله   ) ٤:٢( ))املشرع((فحضرموت كما ذكره صاحب     



  )٣١( 

: أن يدخل من املغرب إىل مكة، ومن مكة إىل حضرموت وقال له           
إنَّ لنا فيها أصحابًا، ِسْر إليهم وُخْذ عليهم عقَد التحكيم وُلـبَس            ((

 ))اِخلرقة
إنك متوت يف أثناء الطريق قبـل أن         ((: ، وقال فيما قال     )١(

                                                                                                                             
العارف بالّله تعاىل شعيبًا أبامدين ابن أيب احلسن التلمساين أرشد الشيخ اجلليـل             

ر تالميذ الشيخ أيب    عبد الرمحن بن حممد احلضرمي الشهري باملقعد، وكان من أكاب         
 .مدين 

 وهي لباٌس يوضع على املريد، ويرمز إىل َتَرسُّـِم       ،))خرقَة التصوف    ((يعين باخلرقة   ) ١(
احلامل له بِزيِّ الصوفية والدخوِل يف دائرم، وغرُضها حصوُل الربكـة وأخـذ             

 ،))ة  أصل اخلرق  ((العهد بالسند املتصل للِخرقة ظاهرًا وباطنًا، واختلف العلماء يف          
 ))ُشَعِب اإلميان  ((فالسيوطي ُيشُري يف استدالالته على أصلها مبا أخرجه البيهقي يف      

أن رجًال أتى عبد الّله بن عمر فسأله عـن طـرف            : عن طريق عطاٍء اُخلراساين     
إن رسول الّله َصلَّى الّله َعَلْيِه وَعَلى آِلِه وَسلََّم بعث سِريًَّة           : العمامة، فقال ابن عمر   

َر عليها عبد الرمحن بن عوف وعقد لواًء وعلى عبدالرمحن عمامة كـرابيس             وَأمَّ
مصبوغة بسواد، فدعاه النيب َصلَّى الّله َعَلْيِه وَعَلى آِلِه وَسلََّم فَحلَّ عمامته مث عّمه              

هكذا فاْعَتمَّ، فإنه أحسُن    : بيده، وُأَفضُِّل موضَع أربَع أصابع أو حنو ذلك، وقال          
 . فاالستدالل ذا اإللباس على اخلرقة أنسب : ام السيوطيُّوأمجل، قال اإلم

 ))اجلزء اللطيـف     ((وذكر اإلمام أبو بكر العدين ابن عبد الّله العيدوس يف           
: مسَندًا إىل أم خالد قالت       ))العوارف   ((بسنده إىل اإلمام السَّْهَرَوْرِدّي يف كتابه       

ِلِه وَسلََّم مياٍن فيها مخيصة سـوداء صـغرية         أتى النيب َصلَّى الّله َعَلْيِه وَعَلى آ       ((
ما ترون ؟ أنكسوا هذه  ؟ فسكت القوم، فقال رسول الّله َصلَّى الّله َعَلْيِه               : فقال



  )٣٢( 

 فأرسل إليهم َمن يأخذ عليهم عقد التحكيم ولـبس          )١(تصل إليهم 
                                                                                                                             

ِاْبَلـْي  : فُأِتَي يب، فألبسنيها بيده وقال      : ائتوين بأم خالد، قالت     : وَعَلى آِلِه وَسلَّمَ  
: َلَمني يف اخلميصة أصفر وأمحر ويقول       وَأْخِلِقي، يقوهلا مرتني، وجعل ينظر إىل عَ      

اجلـزء  ((اهــ   .  والسناء هو احلسن بلسان احلبشة       ،))هذا سناء   ..  يا أم خالد   ((
 . ، اموعة العيدروسية، وفيها زيادة إيضاح ٧-٦ص ))اللطيف

وإمنـا   ((:  قوله   ٢٢ عن التعريف باخلرقة ص    )) اجلزء اللطيف    ((وأضاف يف   
    وهي عبارٌة عن الطاقية والقميص والعمامة       -ذه التسمية     ُخصص ِإلباُس اخلرقة 

 ألن هذه   - ويصح عليه حكُم اإللباس    ْبٍسوالطيلسان وغري ذلك مما يقع به اسُم لُ       
  . ))األمساء تطلق باشتمال بركته، وأما إشارته فتقع على مجيع امللبوسات 

 من الناس، ومنهم    يتضح من خالل ضمري اجلمع أن الشيخ املقعد مرسٌل إىل مجلة          ) ١(
الفقيه املقدم، وأما اآلخرون فسيأتون يف سياق احلديث، ومما يستفاد منـا عـن              

حامِل رسالة الشيخ أيب مدين أنه حضرمي األصـل          ))عبدالرمحن املقعد ((شخصية  
واملولد واملنشأ، فال شك أنه من األفراد الذين عّرفوا الشيخ أبـا شـعيب عـن                

تاره ليكون سفريًا إليهم، وهذا ما يستفاد مـن         حضرموت ورجاهلا، ومن َثمَّ اخ    
وغُريه أن أخبار تـصوف      ))املشرع   ((قراءة نصوص التراجم حيث َلّمح صاحُب       

أهل حضرموت قبل جميء اخلرقة الشعيبية إليهم غُري خافيٍة على علماء املـشرق             
 واملغرب آنذاك، بل كانوا على علٍم بأحوال كلٍّ من الفقيـه املقـدم والـشيخ               

يف  ))مشول النظرة الصوفية     ((د بن عيسى العمودي وما كانا يتطلعان إليه من          سعي
أكد استعداَد الفقيِه    ))املشرع   ((ا من ذلك ، مع أن صاحب        مالواقع وعدم متكنه  

وملا علم األستاذ خبروج عبـد      : املقدِم وانتظاَره لذلك املبعوث املغريب حيث قال        
 .   مث علم مبوته فرجع الرمحن املقعد من تلمسان خرج للقائه



  )٣٣( 

 وأعطاه اخلرقة وأمره أن يعطيها األستاذ األعظـم، فلمـا            ))اخلرقة  
وصل الشيخ عبد الرمحن احلضرمي املعروف باملقعد إىل مكة املشرفة          

يخ عبدالّله الصاحل املغريب، وهـو مـن        حضرته الوفاة، فأوصى الش   
ستدخل مدينة تـرمي وجتـد       ((: تالمذته، وأعطاه اخلرقة، وقال له      

يقرأ على الفقيه علي بن أمحد بامروان،        ))حممد بن علي     ((الشريف  
فاْعَمْد إليه وَحكِّْمُه وَأْلِبْسُه هذه اخلرقـة، مثَّ اْذَهـْب إىل مدينـة             

  . )) عيسى العمودي فَحكِّْمُه إىل الشيخ سعيد بن))ِقيدون((

  

  مبعوث الشيخ شعيب في حضرموت 
خرج الشيُخ عبدالّله املغريبُّ من أرِض احلرمني الشريفني حـامًال          
معه آماَل مدرسٍة وَتَوجَُّه أجياٍل قاطعًا طريَقه من بـالٍد إىل بـالٍد             
خمترقًا أرض اليمن حىت وصل إىل حضرموت، وملا دخل إىل تـرمي            

َأيُّ جوهرٍة   : املقدم بني يدي شيخه بامروان، فقال له        وجد الفقيه   
                                                                                                                             

وجاء إىل الفقيه رجل من أهـل الـشام         ) : ٤: ٢(وجاء أيضا يف املشرع     
ما جئت إال ألجلك ؛ ولكين وجدت عبد الرمحن املقعد حائمـا علـى              : وقال

قلبك، فلو اجتمع أهل املشرق وأهل املغرب أن يفكوه من قلبك ما قدروا، فـإذا               
 . جاءك فتحكم له 



  )٣٤( 

التحكيم، وأخربه  : وما الثَّقُب ؟ قال   : فقال الفقيه ! أنت لو ُثِقَبْت ؟   
مبا أتى ألجله وأعلمه جبميع أمره، فرغب األستاذ باالحنياز إىل جنابه           
واالنتظام يف سلك أصحابه وزهد عن الرياسة واملناصب، ورأى أن          

 . ىل الّله حلاله مناسب حال الفقر إ

ومن هذا احلوار والتعليل املثبت بنصه يف كتب التراجم يـستفاد           
زهد الفقيه املقدم يف كافة مظاهر احلياة الفكرية والسياسية القائمة يف           
الواقع، وشعوره منذ جميء املبعوث املغريب بلحظة الفرج إلبراز مـا           

نائه مـن حالـة     كان يعتلج يف صدره من حتويل أسرته ومجاعته وأب        
فكرية واجتماعية إىل حالة أخرى هي أمله ورغبته منذ أمد بعيد، مل            
ينقصها غري وجود السند الذي يناصره ويدفع معه بالرغبة من الصدر           

 .  لقد كان يوم التحول موقفًا عظيما، وحدثًا جسيما.إىل حيز الواقع 

  

  رار التحول ونتائجه ق
 شعار التصوف ورمزه، وأخـذ      َلِبَس الفقيُه املقدم اخلرقة، وهي    

العهـَد   ((عليه الشيخ املغريب نيابًة عن الشيخ شـعيٍب أيب مـدين            



  )٣٥( 

 واخنلع الفقيه عما كان عليه، ولبس لبـاس الـصوفية           ،))والتحكيم  
 . )١(وأعلن موقفه على اجلميع 

وكانت نتيجُة إعالنه هذا املبدأ على اتمع رّدًا عنيفًا من أقرب           
 عليه، فقد ذكرْت كتب التراجم أن شيخه بامروان الناس أثرًا وتأثريًا

َأْذَهْبَت ُنوَرك وقد  ((: ملا رآه قد تغَري عما كان عليه قال له أمام املأل    
َرَجونا َأْن َتُكوَن كابِن َفْوَرك، واخترت طريق التصوف والفقر، وقد          

 .   ))كنَت َعِليَّ املقداِر والَقْدر 

كلماٌت عاتبٌة َأَضرُّ ِمْن َأَثِر النَّْقع  ؛        و. إا عباراٌت شديدُة الَوقع     
لكنَّ الفقيَه املقدَم مل يكن يف َتَحوُِّله ِمزاجيًا وال عاطفيًا، بل مل يكن             
يف هذا اإلعالن منطويًا حتت شعاراِت احلماس املنبعث من وجـود           

                                                           
على اختـاذ    ))آل البيت النبوي     ((ملوقف بدايًة جديدًة ملدى قوة      كان إعالن هذا ا   ) ١(

موقفهم يف كل ما يرونه مناسبًا ملصلحتهم الدينية والدنيوية، وعـدم انـصياعهم             
للواقع وال الذوبان فيه ولو كان هذا الواقع حيمل  أفضل الوسـائل الفكريـة يف                

 .وجهة نظر غريهم، وهذا ما يؤكد حقيقة قيادم لألمة  

ِعليـَة   ((واملتتبع هلذا املوقف الذي اختاره الفقيه جيد أنه يف موقفه مل ُيلـزم              
وال شيوخ املرحلة باتباعه واالنطواء حتت رايته وفكرته،بل اختذ القـراَر            ))القوم  

 . لينفصل مع أهله وبين عمومته عن منهجهم الفكري بأدٍب وُلطف 



  )٣٦( 

النصري أو املساند، وإمنا كان يتصرف بُتَؤَدٍة وَوْعٍي وِصْدِق َتَوجُّـٍه           
 :  ٍت، وهلذا رد على شيخه بامروان بقولهوَتَثبُّ

الفقُر فخري وبه أفتخر، وبه على النفس والشيطان أنتصر، وال           ((
 إنـه أول َنَفـٍس      ،))أتباعد عنكم إعراضا، وال َتَبدَّْلُت بكم ُمعتاضا        

ُصوّيف ُيعلن به الفقيُه موقَفه، ويعطي لشيخه ما جيب عليـه مـن             
ًا تعليَل أخِذه ملبدأ التصوف املعلـن ؛        االنطواء والتأدب، وُيربُز أيض   

لكنَّ الفقيه بامروان مل يعجبه موقف الفقيه املقدم وحتولـه املعلـن            
 . )١(فأعرض عنه وهجره إىل أن مات

                                                           
مصاحلة الفقيـه   (( من كتب التراجم حول     وغريها ))الغرر   ((و ))شرع  امل ((جاء يف   ) ١(

التقائهما يف منارة اجلامع عـشيَة وفـاِة         ((قصٌة ُتشري إىل     ))لبامروان وتساحمه منه    
بامروان وكان مؤذُن املسجد حاضرًا، فسمع الكالم بني الفقيه املقدم وبني الشيخ            

نصدقها إال   وحنن نؤمن بالكرامة و    ،))بامروان الذي متثلت روحه للفقيه بعد موته        
ألنه من اجلانب الشرعي الظاهر ال ُيبىن عليهـا حكـٌم         . أننا هنا مل ُنثِبْتها بُرمَِّتها      

معيَّن ؛ وألن موافقة الفقيه بامروان كانت الزمًة وضروريًة يف حياته، َأَما وقـد              
مضى الفقيه املقدم يف طريقه ومل يأخذ باًال بإعراِض شيخه حىت مات فال يترتب              

ر واملوافقة شيٌء جديٌد يف سري الطريق ذاا، وإمنا يترتب عليه جانٌب            على االعتذا 
 .أديبٌّ أخالقيٌّ بني مريٍد وشيِخه 



  )٣٧( 

ومنذ تلك اللحظة  بدأ الفقيه املقدم يضع األساسـات العمليـة            
ملنهجه ورؤيته اليت كان من قبل يفكر فيها، بينما توجه املبعـوث            

 . إىل وادي دوعن ليكمل رسالته اليت وكل ا املغريب

 الروايات يف أمساء األشخاص اللذين أخذ املغـريب         توقد اختلف 
فالذي ذكرته غـالــب    . عليهم العهد والتحكيم بوادي دوعن      

يدون وعمل  أنَّ املغريبَّ اجته إىل قَ     ))الغرر((و ))املشرع   ((التراجم ومنها   
ما عمله مع الفقيه املقدم مـن       مع الشيخ سعيد بن عيسى العمودي       

أخذ العهد والتحكيم ولبس اخلرقة، وأمجعت كافة التراجم علـى          
ذلك ، مث اختلفت يف حتديد بقية األفراد الذين أخذ عليهم العهـد             

إنه التقى بالشيخ بامحران صاحب ميفعة والـشيخ بـاعمر          : فقيل  
  . )١(صاحب ُعوَرة فأدخلهما يف سلك التصوف 

                                                           
 فوائد مهمة، فقال    - مطبوع   - ))عرائس الوجود ومرآة الشهود      ((ذكر صاحب   ) ١(

مث اجتـه إىل    : بعد أن ذكر أخذ الشيخ املغريب العهد والتحكيم على الفقيه املقدم            
وعن وسأل عن الشيخ سعيد العمودي، فُدلَّ عليه بناحية قيدون يرعـى            وادي د 

الغنم، فذهب إليه وأخذ العهد عليه، وألبسه خرقة التصوف، مث بقي الشيخ املغريب             
بوادي  ))أصبعون((يتنقل يف الوادي لنشر الطريقة وعلومها، واختار السكىن بقرية          

ة، وملا حضرته الوفاة أرسـل إىل     ُدوعن، وتزوج وأجنب بناٍت أنشأهنَّ نشأًة صاحل      
كبار مشايخ الطريق الذين أخذ عليهم العهد والتحكيم فجاؤوا إليه وسـألوه أن             



  )٣٨( 

لإلمام أيب   ))اجلزء اللطيف يف التحكيم الشريف       ((وجاء يف رسالة    
 مـن اموعـة     ٢٢٢بكر العدين ابن عبد الّلـه العيـدروس ص        

 :العيدروسية ذكر الشيخ بامعبد دون غريه فقال 

الشيخ العفيف عبد الّله الصاحل املغـريب وهـو الـذي أرسـله          
من أقصى املغرب لتحكيم ثالثة أولياء أكـابر بـأرض           ))مدينوأب((

رموت، وقال هلم أنتم ثالثة جواهر مل ُتثقب منهم الفقيه املقدم،           حض

                                                                                                                             
شيخكم بعـدي   : يستخلف من بعده شيخًا يرجعون إليه، فسكت طويال مث قال           

صاحب السبحة، وقد جعلت مرياثي بينكم أرباعا، وكان مرياثه سبحة وعكـازا            
 وبسطًة ودلقانا، وأوصى أن يكون الشيخ سعيد ويلَّ أمـر           وِقْدرًا ومشعًال وحبوةً  

بناته من بعده، فكان األمر كذلك، وملا تويف الشيخ املغريب ُقسمت التركة بـني              
 : احلاضرين من مشايخ الطريق فجاءت القسمة على النحو التايل 

 .  العكاز واملسبحة للفقيه املقدم -١
 . لعمودي  القدر واملشعل للشيخ سعيد بن عيسى ا-٢
 .  احلبوة والبسطة للشيخ بامحران صاحب ميفعة -٣
 .  الدلق للشيخ باعمر -٤

وذه القسمة صار مرجع اجلميع وشيخهم اإلمام الفقيه املقدم، وصار هـو            
أيضا واجهة التصوف ومؤسسه يف الوادي، وأعانه الشيخ سـعيد بـن عيـسى              

 ترمجة الشيخ سعيد بن     ((نقل بتصرف من    . انتهى  . العمودي وصار منطويا فيه     
 .ضمن هذه السلسلة لكاتب الترمجة، مطبوع ))عيسى العمودي 



  )٣٩( 

، ومنهم الويل كمال الدين     ٦٥٣وهو جد آل أيب علوي املتوىف سنة        
، ومنهم الـشيخ    ٦٧١الشيخ سعيد بن عيسى العمودي املتويف سنة        

  .)١(حممد بامعبد، وهو جد آل بامعبد 

ية املغربية بـدأت    وؤالء الشيوخ الذين ارتبطوا بالطريقة الشعيب     
مدرسة التصوف تشق طريقها يف وادي حضرموت، إال أن طبيعـة           
التربية اليت نشأ عليها هؤالء الشيوخ وخاصة الفقيه املقدم والـشيخ           
سعيد جعلت من تصوفهم تصوفًا خاصـًا غـَري متـأثٍر باملنـهج             

                                                           
 ومل يـشر إىل     ٣١٢ص ))طبقات اخلواص    ((الشيخ حممد بامعبد َتْرَجم له صاحبه       ) ١(

ُأنس السالكني يف مناقب     ((أخذه عن الشيخ الصاحل املغريب، وكذلك ذكره كتاب         
الشيخ الكبري صاحب السر الغزير     : ا مثاله    مب ٤٥٠للسيد باهاورن ص   ))الصاحلني  

حممد بامعبد، له كرامات ظاهرة، وأحوال باهرة، أذن له الشيخ سعيد العمـودي             
أن حيكم لنفسه دون باقي املشايخ إخل، وهذه العبارة تدل على أن الشيخ بامعبـد               

 . انتهى . من اآلخذين على الشيخ سعيد بن عيسى العمودي 

، وأما  ٧٢٠ موضعًا يقال له رضوم وتويف سنة         ذكر أنه سكن   ٤٥٥ويف ص 
 خمطوط مبا   ٤٦٤ص ))أنس السالكني    ((فقد ذكره    ))صاحب عورة    ((الشيخ باعمر   

الشيخ باعمر صاحب عورة، له كرامات كثرية وبركات غزيـرة، وهـو            : مثاله  
 .       وأبوه أول من حكمه الشيخ عبد الّله الصاحل وقت أن جاء إىل حضرموت 



  )٤٠( 

الشعيـبـي وال بغريه يف كثري من املسائل واألمور ، وهـذا مـا             
 .  مدرسِة حضرموت عن غريها من املدارس يؤكد َتَفرَُّد

وقد يتساءل املرء إذا كان احلال كذلك فما فائدُة ارتباط الفقيه           
 املقدم والعمودي وغريهم بالشيخ شعيب أيب مدين بواسطة املغريب؟ 

واجلواب املالئم هو أن الفقيه املقدم مل بكن حباجـة إىل منـهج             
لكه منذ بدايته، وإمنا كان     يوجُِّهه ويهديه عندما اختار التصوف وس     

حمتاجًا إىل سنٍد اجتماعيٍّ وِجَهٍة عامليٍة ُتؤيد إعالنه ملنهجه وفكرتـه           
بني أنداده وأقرانه من أهل عصره، وقد وجدها يف ظـل تـزاحم             
املدارس والنحل، فأعلن صوفيته ؛ ولكْن بَنَفٍس َعَلـِوّي وسـلوٍك           

 .َسَلِفيٍّ نبوّي 

حممد بـن أمحـد الـشاطري يف        كتب السيد العالمُة املؤرخ       
وهكذا انتشر التصوف حبضرموت فيما بعد      ): ٢٥٤: ٢( ))األدوار((

 .ولكن بصورٍة مهذبٍة منتقاٍة وبعيدٍة عن الغلوِّ وجمانبة الشرع

تـاريخ   ((وكتب السيد العالمة املؤرخ صاحل بن علي احلامد يف          
 :))حضرموت



  )٤١( 

ٍب َرهباينٍّ  مل يكن التصوف حبضرموت مبالغًا فيه وال على أسلو        
جامٍد بالِغ اجلمود كشأنه يف بعض اجلهات األخرى، وإمنـا كـان        

فمع كونه يدعو إىل الزهادة يف مقام احلياة الـدنيا          . تصوفًا وسطًا   
وشهواا، فهو ال ينهى عن اختاذ األسباب والعمل بلزومات احلياة          

 . والتمسك بالفقه 

 األحفـاد   وهذا هو التفرد الذي توارثه العلويـون وأقـّر بـه          
 . الالحقون

إن أجدادنا  :  ))تاريخ حضرموت    ((وكتب السيد صاحل احلامد يف      
الصوفية مل يكونوا كما قد يظن م من التخلي عن األسباب وترك            
السعي على العيال، بل كانوا خبالف ذلك، إذ مل مينعهم التـصوف            
من عمارة واديهم بالزراعة وغرس النخيل حىت صار يف تلك العهود           

انًا َغّناء، فقد روى الثِّقات من املؤرِّخني أن األستاذ الفقيه املقدم           جن
ميأل من التمـر    :  أي    ))يرُزم   ((كان هو املثل األعلى يف ذلك، كان        

ثالمثئة وستني زيرًا كل عام من التمر الفاضل عما ُيـستهلك أيـام             
 . الرَُّطب، وينفق هذه التمور بعد ذلك على الفقراء  وذوي العسرة 

 : وكتب أيضًا السيد حممد أمحد الشاطري عنهم ما مثاله



  )٤٢( 

فالعلويون صوفيٌة إال أن تصوفهم مل يشغلهم عن إدارة شـؤوم           
االجتماعية فضًال عن العائلية، كَمن ُنِسب إليـه التـصوف مـن            

والعلويوَن صوفيٌة ُزّهاٌد ولكنَّ ُزهَدهم مل مينعهم     . الصحابة والتابعني   
ة من ُطُرِقها املشروعة إلنفاقهـا يف طعـاِم         ن مجع األموال الطائل   ع

الضيف وإكرامهم ويف بناء املساجد واألوقاف عليهـا ويف بنـاء           
السقايات واَملبارد، ويف إقامة املطابخ والزوايـا ويف نـشر العلـم            

 .  )١(والدعوة إىل الّله وإصالح ذاِت الَبِني والتصدق على احملاويج 

منهَج ِعلـٍم وَعَمـٍل      ((لالحقة  لقد أرسى الفقيه املقدم لألجيال ا     
تفَرد به اجلميع عن مدارس الواقع واخلارج ُمجلًة وتفصيًال، يؤيد هذا           

: القول ما كتبه اإلمام احلداد عن طريق السلف يف مكاتباته فقـال           
وأما طريُقنا فال حيتاج من حيث اإلمجال إىل شرٍح، وإمنا هـي يف             

وـذه اجلملـة    .  غري   الكتاب والسنة واالقتداء بالسلف الصاحل ال     
تفصيٌل يطول، ولو وجدنا َمن َصَدَق يف ِطْلَبِتـه ورغبِتـه وِجـدِِّه             
وتشمِريه كما ينبغي من أهل هذا الزمان كنا شرحنا هلـم علـى             
التفصيل وبّيّنا ما ُخيصُّ منها وما َيُعّم، وما هو األوىل بالبعض ومـا             

  .  ))هو األوىل بغريه 
                                                           

  . ٢١للحبيب حممد بن أمحد الشاطري ص ))سرية السلف   ((ضرة حما) ١(



  )٤٣( 

 عن سرية الفقيه املقدم خالل هذه       ونرى فيما كتبه أهل التراجم    
املرحلة خَري شاهٍد ومقاٍل على التوجه السليم واملقصد احلكيم الذي          

كان جمتهدًا كـل    : اختاره هذا اإلمام، فقد جاء يف ترمجته ما مثاله          
االجتهاد يف طاعاته وعباداته، يشغل اره بالتدريس مع صـيامه،          

 وجهرًا، إذا ما ختم ختمًة      ويقوم يف األسحار مواظبًا على قيامه سراً      
  .)١(شرع يف أخرى، وكان يتعبد الزمان الكثري يف شعب النَُّعري

واتفق أن ولده أمحد تبعه يف إحدى الليايل، فلما وصل الوادي ذكر            
الفقيه الّله بلسانه وجهر فردََّد صدى الذِّكِر لّله تعاىل كلُّ ما يف الوادي             

))  عليه حىت رجع أبوه إليه من شجٍر وحجٍر فَخرَّ الولد مغشيًا
)٢(.  

                                                           
 . هو ِشْعٌب خارج مدينة ترمي ) ١(

 ) . ٣ :٢(املشرع الرَِّوّي )  ٢(



  )٤٤( 

  زي الفقراء وآسر السيف
بدأ الفقيه املقدَّم منذ إعالن صوفيته يوجُِّه ِهمََّة أبنائه وأتباعه إىل           
االهتمام بالعلم والعمل وتصفية النفس وَكْبِح رعوناـا، وشـحذ          

 التالوة والقيام والـصيام     ةالوجدان بالذوق السليم املنبعث من كثر     
الطعام للفقراء واألرامل واأليتام، وكسر َسْوَرِة الـشهوات        وإطعام  

بااهدات واالبتعاد عن أهل اجلاهات والرياسات مع النصح هلـم          
باليت هي أحسن، وخمالطة البسطاء من العـوام وتلبيـة حاجـام            
ونصحهم وإرشادهم ودعوم لذكر الّله تعاىل يف السر والعالنيـة،          

يما بينهم من صلة األرحام والقيـام       وبث روح التحابب واملودة ف    
حبقوق اجلريان وزيارة املريض وتشييع اجلنائز والزيـارات يف ذات          
الّله، وعقد حلقات الذكر واالجتماع هلا، والتصدر لنـشر العلـم           
والدعوة إىل الّله تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة يف املدن والقـرى           

 .حوالوديان واجلبال، وخاصة عند َحَمَلة السال

ومل تكد الناس تألف هذه املعامالت األخالقية وتتأثر ا وتلتـف           
حول داعيتها يف جمالس السكينة واالطمئنان، حىت أعلن الفقيه املقدم          
أمام الناس قرارًا جديدًا وموقفًا سديدًا، كان اختاذ هذا القرار احلاسم           
إحدى مثرات جناح الدعوة الـصوفية املعلنـة يف واقـع اجلاهـات             



  )٤٥( 

اسات، وخاصة بعد أن قدم الشيخ سعيد بن عيسى العمـودي           والري
إىل ترمي وشد من أزر الدعوة ووطَّد هلـا وادي دوعـن ونواحيـه              
األخرى، ووضع يده يف يد الفقيه املقدم وانطوى فيه وتأدب له أمام            

وكان هذا القرار   . اخلاص والعام، واتفقا معا على قرار احلسم اجلديد         
 .  ومتمِّمًا لهمكمًِّال للموقف األوَّل

تـاج   ((كتب السيد املؤرخ علي بن حسني العطاس يف كتابـه           
 ))األعراس 

)١٩٩: ٢ ()١:( 
اعلم أن سيدنا الفقيه املقدم حممد بن علي باعلوي إمنا َتَزّيا           : فائدة

 :بزّي الفقراء وترك محل السالح الظاهر ألمور

حـوال  أنه دعا ألوالده بأن يكونوا من أهل املقامات واأل        : منها
 ((بالسالح الباطن الذي هو الربهان املبني احلاضر املعرب عن نفـسه            

فأصبحوا هم امللوك وهم أهل الشوكة واحلمايـة،         ))بسيف القدرة   
 :وقد أشار الشاعر بقوله 

 ِمَن اُملْلـِك إال إُمسـُه وِعقاُبـهُ     ُمُلوٌك على التحقيِق ليس ِلَغِريِهمْ    

                                                           
كتاب مطبوٌع طبعًة حجريًة مكوٌن من جزئني موضوعه ترمجٌة شـاملٌة للحبيـب             ) ١(

عـض  وتراجم شيوخه وعلماء وقته وب     ) ١٢٧٩ت  ( صاحل بن عبدالّله العطاس     
 .أحداث عصره 



  )٤٦( 

تعاىل أطلعه على أـم سـوف       أن الّله سبحانه و   : األمر الثاين 
يكثرون باجلهة احلضرمية، ودولُتها وقبائُلها وأهُل الشوكة فيها على         
غري قانون الشريعة، فإم يقتلون الربيَء بارم ويأخـذون مـال           
الربيء بذنب غريه، حىت إين رأيُت أمَر الـسلطنة والقبولـة مـن             

ّيًا على نـار    املشقاص إىل الطرية ومن الساحل إىل مأرب مجيَعه مبن        
 ألنه خمالف قانون الشريعة وموافق ألمر اجلاهلية اجلهـالء،       )١(جهنم

                                                           
هذه العبارات اليت نقلها احلبيب علي بن حسني العطاس يبدو أا منقولة من كالم              ) ١(

، وفيها ٣٢خمطوط ص ))الرياض املونقة  ((احلبيب علي بن حسن العطاس يف كتابه        
نظرُت يف َقْبَولة قبائل    : زياداٌت مفيدٌة ننقلها هنا إمتامًا للفائدة، قال رضي الّله عنه           

ل اجلهة احلضرمية املعروفني بني حدودها املرسية من الساحل إىل مأرب مـن             أه
املشقاص إىل الطرية فإذا هي مؤسسٌة على النار، وذلك بأم إذا قتل إنساٌن إنسانًا              
بادر أهل املقتول بطلب ثأرهم، فمن وجدوه من أهل القبائـل قتلـوه، وهـذه               

ة يقتلون النفس بالنفس، وهلذا اخلطر      الطريقة َأعظم من طريقة اجلاهلية ألن اجلاهلي      
العظيم واملورد الوضيم ترك سلفنا وساداتنا آل باعلوي محـل الـسالح فيهـا،              

 .فجزاهم الّله خريًا ال سيما سيُدنا الفقيه املقدم الذي هو يف كل خٍري مقدَّم

 ))آل البيـت     ((وهذا احلال الذي أشار إليه املؤلف من خطر محـل           : قلُت  

حي تلك البالد قد حصل ِعيانًا، ففي كثٍري من مناطق جنوب الـيمن             السالَح بنوا 
 ويف حروب أخـرى     ،ُقتل أبناء املهاجر يف معارك مع البادية بسبب محل السالح         

أنفِسهم ملا جاَوُروا البداوة وتقلدوا مثَلهم       ))آل البيت    ((جرت حروب طاحنة بني     



  )٤٧( 

فلو محل السالح أوالُد سيِدنا الفقيه املقدم يف حـضرموت لكـان            
منهم ألنفسهم اهلالُك، ولصاروا أعظَم ذنبًا من غريهم كما وقع فيه           

 .َمن َخَلَف سيَدنا الفقيه من أوالده وذويه

آخر هذا الزمان املشار إليـه بتـراكم الفـنت          أن  : األمر الثالث 
واملأمور فيه بكسر السيف نصًا من جد احلـسن كمـا صـح يف              

ستكون ِفـَتٌن    ((: قوله صلى الّله عليه وآله وسلم        ))صحيح مسلم ((
القاعُد فيها خٌري من القائم، والقائم خري من املاشي، واملاشي خـٌري            

لساعي، وَمن َتَشرََّف هلـا     فيها من املاشي، واملاشي فيها خٌري من ا       
تكـوُن   ((:  ويف رواية     ))تستشرْفه، وَمن َوَجَد منها َمْلَجًأ فْلَيُعْذ به        

 إىل ،))فتنٌة النائُم فيها خٌري من اليقظان، واليقظان فيها خري من القائم 
يعمد إىل سيفه فَيُدقُّ علـى       ((: أن قال صلى الّله عليه وآله وسلم        

شـرح صـحيح     ((ال اإلمام حميي الدين النووي يف        ق ،))َحدِِّه َحبَجر   
  : ))مسلم 

 أي عاِصمًا أو َموضعًا يلتجئ إليـه  ،))َمن َوَجَد ملجًأ    ((: أما قوله 
فليعتزل فيه، وأما قوله صلى الّله عليه       : أي ))فْلَيُعْذ به    ((ويعتزل فيه   

                                                                                                                             
 يف بالد العوالـق وغريهـا   األسلحَة مع اجلهل وترك العلم، وعاشْت أجياٌل منهم       
 .على العداوة واألخذ بالثأر والتربص ببعضهم البعض



  )٤٨( 

بياُن إىل آخره، فمعناه     ))القاعُد فيها خٌري من القائم       ((: وآله وسلم   
عظيِم خطرها واحلثُّ على جتنبها واهلرب منها ومـن التـسبب يف            
شيء منها، وإن شرَّها وفتنَتها تكون على حسب التعلق ا، وأمـا            

َيْعَمُد إىل سيِفه فيدقُّه على حدِّه        ((: قوله صلى الّله عليه وآله وسلم       
 علـى   فاملراُد كسُر السيف حقيقًة على ظاهر احلديث ِلَيُسدَّ        ))حبجر  

نفسه باَب هذا القتال، وقيل هو َجماٌز واُملراد ترك القتـال، واألول            
 .أصح 

 

   عيسى العموديالشيخ سعيد بن
ننقل يف تعريفنا هلذا الفصل ما قد تيسر لنا مجعه بفضل الّلـه يف              

 : ))ترمجة الشيخ سعيد بن عيسى العمودي((كتابنا 

لى املـشايخ   اشتهر بني الناس إطالق تسمية خزانة آل باعلوي ع        
آل عمودي منذ أن مت االحتاد الروحي بني الَعَلمِني الشهريين حامَلْي           

اإلمام واألستاذ األعظـم    .. ِلواِء الطريقة الصوفية حبضرموت كلها    
الفقيه املقدم والشيخ املبجل املكرم سعيد بن عيسى العمودي، وذه          

لـشيخ  األلفة الروحية والتحابب الذوقي يف ذات الّله تعاىل صـار ا          



  )٤٩( 

 لقراراِت ومواقِف سيِدنا الفقيه املقدم،      ًاسعيد بن عيسى رافدًا وسند    
بل كان الشيُخ سعيٌد الرافَد األساسيَّ واملعادَل املكمَل لتنفيِذ سيِدنا          

كرمٍز للتحـوِل مـن      ))بكسر السيف    ((الفقيِه املقدِم قراَره احلاسَم     
ىل طريق اخلمول   مظاهِر احلياة االجتماعية السائدِة يف ذلك العهد، إ       

وترك الرياسات، واالعتناء بديًال عن السيف بالعلم والعمل أساسًا         
 .للفكرة اجلديدة اليت اصطبغ ا َتَوجُُّهُه الروحي

الـشامل يف تـاريخ      ((ويعود أساس التنمية كما ذكرها كتاب       
))حضرموت

 من  -إىل الشيخ العمودي    :  أي   - إىل ما صار إليه      )١(
 ما حازه بربكة صحبته حـىت قـال احلبيـب          تراث الفقيه وسره و   

 : جعفر بن أمحد احلبشي يف قصيدة مدح فيها الشيخ سعيد
 َأْخَربْتنا ِبذا الثِّقـاُت ِشـفاها      ِفيِه َمْكُنوُن ِسرِّنا آِل علـوي     

                                                           
داد كتاٌب تارخييٌّ عامٌّ للسيد علوي بن طاهر احل        ))الشامل يف تاريخ حضرموت      (() ١(

ُطِبَع مرًة واحدًة ومل َتْكُمْل طباعته، وضاعْت كثٌري من أوراِقـه خـالل الطبـع               
لك بسبب احلرب اليت أشعلها اهلولنديون يف       خصوصًا يف وسط الكتاب وآخره وذ     

جاوه، وكان الكتاب آنذاك حتت الطبع واستطاع البعض أن حيتفظ منه ما بقـي              
 .إىل اآلن



  )٥٠( 

ع بـالعلويني إىل اجلهـل      نـزوال يعين هذا أن الفقيه املقدم قد        
 بعض األحفاد، وإمنا كان     والضََّعة عندما أخذ ذا الطريق كما َيُظنُّ      

 .أحدمها سياسي، واآلخر ديين واجتماعي: للفقيه هدفان أساسيان 

فاهلدف السياسي ّخلصه لنا السيد املؤرخ حممـد بـن أمحـد            
كـان اُحلّكـام الـسياسيون      : فقال   ))أدوار التاريخ ((الشاطري يف   

 حبضرموت يف عصره وفيما قبَله ينظرون إىل العلويني نظرًة ينافسون         
فيها عليهم املكانَة اليت حيتلوا يف القلوب وَخيَشوَن من شـعبيتهم           
على ُمْلِكهم فُيحيطوم بسياٍج من الرقابة ويضيقون عليهم اخلناق،         
وهو نفس ما جرى وجيري مع آبائهم وإخوام العلويني من بـين            
أمية وبين العباس واحلكام اآلخرين، وقد عرف الفقيه املقدم بنفسه          

 يف أسرته، فقد اضُطرَّ جدُّه صاحُب ِمرباٍط إىل اهلجـرة           كلَّ ذلك 
نتيجَة تلك املضايقة، كما شاهد بنفسه ما القاه عمه علوي شـقيق         

 .أبيه من آالِم السُّمِّ الذي َدسَّه له حاكُم ترٍمي القحطاين

وهلذا فإن َتَقلَُّد السالِح معناه إذ ذاك يف نظر اآلخرين املسلحني           
قابلة، وال بد من االصطدام يومًا بني الِقْرِن وِقرِنه         االستعداد هلم وامل  

مث بني األبناء كما بني اآلباء عداوٌة متوارثٌة وأخٌذ بالثأر مستمرٌّ كما            
فرأى الفقيُه املقدُم البعيُد النظِر القضاَء علـى        . هو واقع بني القبائل   



  )٥١( 

الشر من جذوره، واختياَر طريقِة التصوف املعتدل، وَحَمَل بيـده          
ّكاَز الذي يرمز إىل التصوف بدًال عن السيف الذي يرمز وقتئـذ            الُع

 .)١(إىل النهب والسلب واإلجرام وطلب احلكم والثأر واالنتقام

وأما اهلدف الديين واالجتماعي فهي كما بينه املؤرخ الشاطري         
 : بقوله))األدوار((أيضا يف 

بـل  َع الـسالح    نـزمما أمجعْت عليه املصادُر أن الفقيه املقدم        
عه ليقضَي على الَقَبِليَّـة،     نـزوكسر سيفه، ودعا قوًال وعمًال إىل       

وبرهَن فعًال على وجوب التعايِش السلميِّ واألخـوَِّة اإلسـالمية          
واملذهبيِة والوطنيِة بني قبائل الشعب وقطاعاته، وعلى أن سـالح          
العلم واإلميان واألخالق هو أقوى األسلحة يف اتمع وأمضاها يف          

 .)٢(األمة وتوجيهها إىل حياة السعادة واخلري والتقدمقيادة 

ومن هذا املضمار احليوي كان موقف الفقيه املقدم موقفًا هامـًا           
ومصرييًا شجاعًا، وكان أيضا موقُف الشيخ سـعيد بـن عيـسى            

                                                           
 ) . ٣٠٥-٣٠٤: ٢ ()) أدوار التاريخ (( ) ١(

 ) . ٣٠٤: ٢(املصدر السابق ) ٢(



  )٥٢( 

العمودي يف مساندة القرار ال َيِقلُّ شجاعًة وأمهيًة عـن صـاحب            
 .القرار ذاته

جزاء السيف املكسور ال تزال حمفوظًة      وتشري كتب التاريخ أن أ    
 مع بعض آثار الفقيه      ))آل العمودي    ((منذ ذلك احلني لدى املشايخ      

األخرى اليت آَلْت إىل الشيخ بوصيٍة من الفقيه املقدم عند وفاته كما            
هي عادة الصوفية يف مرض املوت يوصون ألبنائهم ومريديهم بشيٍء          

هم واخلالفة، وال زالـت هـذه       من اللباس وغريه إشارًة للوراثة عن     
إىل اليوم حتت رعاية القـائمني        ))قيدون   ((البقايا واآلثار حمفوظة يف     

 . من أحفاده)١(على مقام وزاوية الشيخ سعيد بن عيسى العمودي

                                                           
ي يظهر أن   ُمسي الشيخ سعيد بالعمودي بعد أن محل راية التصوف يف الوادي، والذ           ) ١(

آل باعلوي يف ذلك العصر أطلقوا عليه التسمية تشريفًا له خالل إحدى زيـارام              
لشعب نيب الّله هود، وإىل ذلك تشري قصيدة اإلمام عبدالرمحن بن علي بن أيب بكر               

 : السكران يف قوله 
 وتسمى بالعمود والشيخ سعيد قد أسـقي عنـد الـنيب هـود          

 )) ومرآة الشهود يف ترمجة الشيخ سعيد       عرائس الوجود  ((أما صاحب كتاب    

فقد أشار إىل أنه ُلقِّب بالعمودي ملا كان رمحه الّله مكثرًا للصالة وحمافظًا عليها؛              
: إذ هي عماد الدين وأفضل ُقَرِب العبد يف حضرة املناجاة، بل ورد يف احلـديث              

وَد الـدين    فسمي الشيخ سعيٌد لذلك عم     ،))رأُس األمر اإلسالُم وعموُده الصالة      ((



  )٥٣( 

  ..وسلسلة الوصال..  تصال االأسانيد
من أهم ما يعتين به رجال العلم عمومًا مسألة األسانيد، وهـي            

يقِة العلِم وصورِته من جيل إىل جيل، وكل علٍم ال          أساُس بلوِغ حق  
يستند على تسلسٍل يف األخذ والرواية ُيَعدُّ علمًا مبتورا، وهلذا كان           

 .سلفنا الصاحل على غايِة االهتمام بأنسام وأسانيدهم 

واألسانيد عند السلف وسيلٌة ملعرفة األصل واملنشأ الذي يتصل         
 أو الصويف، وهي أيضًا َمْلَحُظ أماٍن       به العاِلم أو احملدث أو األصويل     

وَتَثبٍُّت من خطر التخبط واإلفك الذي ُيدخله الكاذبون يف عقـول           
الناس باسم العلم ورجاله، ومن ال َسَنَد له ال علم له ولو كان مـن    

 . أكثر الناس اطالعًا ومعرفًة 

ومن هذا املنحى اعتىن السلف بأسانيدهم اخلاصة وأسـانيدهم         
  .)١(كل الفنونالعامة يف 

                                                                                                                             
 . ))العمودي (( إىل  ))العماد((من حيث اصطالح أهل اجلهة بنقل 

اعتىن بعُض السلف حبضرموت جبمع األسانيد وطرق الرواية يف كل ما يتعلق بالقرآن             ) ١(
واحلديث والسرية والتصوف وغريها عرب طبقام، ومن أهم املؤلفات املتوفرة يف هذا            

  للسيد الشيخ علي بن أيب بكـر الـسكران          ))يد الطريقة الربقة املشيقة يف أسان   ((العلم  
 للـسيد أيب بكـر      )) اجلزء اللطيف يف التحكيم الشريف       ((مطبوع، و  ) ٨٩٥ت  ( 

 السلسلة  ((الذي نقلنا عنه يف هذا الكتاب مطبوع، و        ) ٩١٤ت  ( العدين العيدروس   



  )٥٤( 

                                                                                                                             
 دالّله العيـدروس    للحبيب شيخ بن عب    )) الطراز املعلم    (( واملسماة أيضا    ))العيدروسية  

 النفحة القدوسية بواسطة    ((خمطوط يف ثالثة جملدات ضخام، وكذلك        ) ٩٩٠ت  ( 
مجع فيها أسانيد    ) ١٢٠٥ت  (  للسيد حممد مرتضى الزبيدي      ))الَبضعة العيدروسية   

بعد أن أشار عليـه      ) ١١٩٢ت  ( شيخه السيد عبدالرمحن بن مصطفى العيدروس       
  للـشيخ عبدالّلـه بـن أمحـد باسـودان           ))رارفيض األس ((بذلك خمطوط، ومثله    

 نتيجة (( ) ١٢٢٢ت ( خمطوط، وثبت احلبيب شيخ بن حممد اجلفري ) ١٢١٣ت ( 
 )) كنـز الرباهني (( خمطوط، والثبت احلفيل    ))أشكال قضايا مسلك جوهر اجلواهرية      

 ) ١٣١٤ت ( له أيضًا مطبوع، وثبُت املسند احلبيب عيدروس بن عمـر احلبـشي          
ــرو ــة   ((ف املع ــت اَجلوهرّي ــِد اليواقي ــه  ))بِعق ــه ل ــوع، ومثل  ، مطب

 منحة الفتاح الفاطر يف أسـانيد       ((مطبوع، وكذا    )) عقود اآلل يف أسانيد الرجال       ((
  مطبوع، وكـذلك الثبـت البـديع ذي الـدوائر واملـشجرات             ))السادة األكابر   

مطبوع، وثبُت   ) ١٣٤١ت  ( للسيد احلبيب أيب بكر بن شهاب         ))العقود اللؤلؤية    ((
 العقد الفريد   ((خمطوط، وأيضًا    ) ١٣٤٦ت  ( املسند احلبيب حممد بن سامل السري       

 يف ضبط وتقييد ما وصل إليه اإلمام شيخ اإلسالم احلبيب أمحد بن حمـسن اهلـدار                
 للحبيب عبدالّله بـن أمحـد اهلـدار         ))صاحب املكال من األسانيد      ) ١٣٥٧ت  ( 

 ذكر فيه شـيوخه     - ) ١٣٦١ت  ( بن حسن عيديد    مطبوع، وثبت احلبيب حممد     
 )) حتفة املستفيد يف من أخذ عنهم حممد بن حسن عيديد            (( -الذين قاربوا األربعمئة    

 للمسند احلبيب سامل بن     )) منحة اإلله يف االتصال ببعض أولياه        ((خمطوط، وكذلك   
ن اخلاصـة   يف طريقه للطباعة، وغريها مما ال زال رهني اخلزائ         ) ١٣٧٨ت  ( حفيظ  

 . يسر الّله من يقوم بإخراجها 



  )٥٥( 

فقد وصـلت إىل سـيدنا       ))خرقة التصوف    ((وبالنسبة ألسانيد   
 )١())العقد النبـوي  ((اإلمام الفقيه املقدم من طريقني ذكرها صاحب        

 :مبا مثاله

واعلم أن النسبة املذكورة املباركة للـشيخ املـشهور، الفقيـه           
سب املذكور، يف لبس اخلرقة الشريفة، هلا طرٌق كثريٌة من جهة الك          

والظاهر، وطرٌق كثريٌة من اإلشارة والكشف الباهر، فمن طرقه من          
 :جهة الكسب املعتاد أنه لبس اخلرقة من طريقني 

هو الطريق الذي مل ُيشهر، وهو أن الفقيه تأدب         : الطريق األول 
بأدب أبيه الشيخ علي، وهو تأدب بأبيه الشيخ اإلمام احملقق واحلرب           

القدمية ابن الشيخ علي،     ))مبرباط ظفار    ((املدقق الشيخ حممد املقبور     
والفقيه حممد هو من مشايخ الشيخ سعيد بن علي والشيخ علي بن            
عبدالّله الظَّفاِرّياِن يف علم الشريعة، والشيُخ اإلماُم صاحُب مربـاط          

 تأدََّب بوالِده الشيِخ الشريِف السُّّين َعَلويِّ ابِن الـشيخ          )٢(املذكوُر  
 َقَسم، والشيُخ علوي بُن حممٍد تـأدََّب بأبيـه          علوي الشهري خباِلعِ  

الشيِخ الشريف حممِد بن َعَلِوّي، والشيخ حممد بن علوي ابن الشيخ           
                                                           

  .٢٧٩ ص)) العقد النبوي (() ١(

 .  هذه السلسلةوقد ترمجنا لإلمام صاحب مرباط ضمن) ٢(



  )٥٦( 

عبدالّله تأدََّب بأدب أبيه الشيخ احلبيب النسيب السُّينِّ َعَلِويِّ ابـن           
الشيخ ُعبيِدالّله ابن الشيخ أمحَد، والشيخ علوي بُن ُعبيدالّله تـأدَّب          

لشيخ الويل ُعبيدالّله ابن الشيخ أمحد بن عيسى، والشيخ عبيد          بأبيه ا 
 تأدَّب بوالده الشيِخ الكبري أمحد بن عيسى، وأمحد بن عيسى          )١(الّله  

 )٢(هذا، هو الذي خرج إىل حضرموت من البصرة، والشيخ أمحـد          
تأدب بأبيه الشيخ عيسى بن حممد ابن اإلمام علي الُعريـِضي ابـن             

 عيسى تأدب بوالده الشيخ حممد بن علي،        جعفر الصادق، والشيخ  
والشيخ حممد بن علي تأدب بأبيه الشيخ نور الدين علي العريضي،           
واإلمام العريضي تأدب بأدب والده اإلمام حممد الباقر، وحممد الباقر          
تأدب بوالده اإلمام علي زين العابدين، واإلمام علي زين العابـدين           

 الشهري اإلمـام احلـسني،      تأدب بوالده سبط الرسول جنل البتول     
واإلمام احلسني تأدب بوالده أمري املؤمنني علي كرم الّله وجهـه،           
واإلمام علي تأدب بالنيب صلى الّله عليه وآله وسلم، والنيب صـلى            

 .))َأدَّبين َربِّي فَأْحَسَن تأدييب ((: الّله عليه وآله وسلم يقول 

                                                           
 . بصري وعلوي وجديد ضمن هذه السلسلة: مع أبنائه الثالثةوقد ترمجنا له ) ١(

  .ضمن هذه السلسلةوقد ترمجنا له  )٢(



  )٥٧( 

 الفقيه املقـدم    وهو الطريق املشهور، فإن الشيخ    : الطريق الثاين 
لبس اخلرقة الشريفة من رسول الشيخ شعيب أيب مـدين بإذنـه،            
والشيخ أبو مدين أخذ اخلرقة من الشيخ أيب يعزى، وأخذ الـشيخ            
أبويعزى عن اإلمام أيب احلسني علي بن ِحْرِزِهم، وأخذ أبو احلسن           
املذكور عن اإلمام القاضي أيب بكر حممد بن عبدالّله بـن عـريب             

ّي، وأخذ القاضي اَملغاِفِرّي عن اإلمام حجة اإلسالم أيب حامد         اَملغاِفِر
الغزايل، وأخذ اإلمام الغزايل عن شيخه إمام احلرمني عن والده أيب            

، وأخذ  )١(حممد اجلويين، وأخذ اجلويين عن الشيخ أيب طالب املكي        
الشيخ أبو طالب املكي عن الشيخ الشِّْبِلي، وأخذ الـشبلي عـن            

سم اجلنيد، ولبس أبو القاسم اجلنيد من يـد خالـه           األستاذ أيب القا  
الشيخ َسِريُّ السَّقِطّي، ولبس الشيخ َسِريُّ السَّقِطّي من يد معروف          
الَكْرِخي، ولبس معروٌف الَكْرِخي من يد داود الطـائي، والـشيخ           
داود لبس من الشيخ حبيب العجمي، ولبس حبيب العجمي من يد           

بصري من يد علي بن أيب طالب،       احلسن الَبْصِري، ولبس احلسن ال    

                                                           
آخَر، حيث أخذ اإلمام الشريف علوي بن عبيد الّله بـن           وهنا تفرَّع سنُد اتصاٍل     ) ١(

قـوت   ((أمحد املهاجر عن الشيخ أيب طالب املكي وقرأ عليه يف علوم التـصوف             
 .مبكة املكرمة ))القلوب 



  )٥٨( 

وعلي بن أيب طالب عن النيب صلى الّله عليه وآله وسـلم، والـنيب              
صلى الّله عليه وآله وسلم أخذ عن جربيل عليه الـسالم وجربيـل            

 .أخذ عن الّله عز وجل

رضي الّله   ))آل البيت    ((والشيخ معروف طريق أخرى من جهة       
لي بن موسى تـأدب     عنه، تأدب بأدب موسى بن علي الرضا، وع       

بأدب والده موسى الكاظم، وموسى الكاظم تأدب بأبيـه جعفـر           
الصادق، وجعفر الصادق تأدب بأبيه حممد الباقر، وحممـد البـاقر           
تأدب بأبيه علي بن زين العابدين، وعلي بن زين العابدين تـأدب            
بأبيه سبط الرسول وَبضعته احلسني، واحلسني تأدب بأبيه اإلمـام          

الب كرم الّله وجهه، وعلي بن أيب طالـب تـأدب           علي بن أيب ط   
بأدب النيب صلى الّله عليه وآله وسلم، والنيب صلى الّله عليه وآلـه             

 ))أدبين ريب فأحسن تأدييب      ((: وسلم يقول   
انتهى ما ذكـره    .   )١(

 . ))العقد النبوي ((صاحب 

                                                           
 :عند سادتنا العلويني ))سند اخلرقة الصوفية  ((مطلٌب يف حتقيق ) ١(

اجلزء اللطيف  (( يف كتابه كتب اإلمام أبو بكر العدين ابن عبد الّله العيدروس     
ومما أخربين  : مبا مثاله    ))اموعة العيدروسية (( من   ٦-٥ص ))يف التحكيم الشريف    

به شيخي اإلمام العامل العامل العالمة مجال الدين حممد بن عبد الرمحن السََّخاوي             



  )٥٩( 

                                                                                                                             
ه  قال يف كتاب   - أعين السخاوي    - إجازَة مكاتبٍة بيين وبينه      - وكال روايتيه منه     -

 ))باملقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلـسنة            ((املوسوم  

حديث لبس اخلرقة الصوفية وكون احلسن البصري لبسها من علي بن أيب طالب             
 : رضي الّله عنه 

وهو احلافظ ابـن    -قال ابن دحية وابن صالح أنه باطل، وكذا قال شيخنا           
 ثبت، ومل يرد فيه حـديث صـحيح وال           أنه ليس يف شيء من طرقها ما       -حجر

حسن وال ضعيف أن النيب صلى الّله عليه وآله وسلم لبس اخلرقة على الـصورة               
املتعارف ا بني الصوفية ألحد من أصحابه، وال أمر أحدًا من أصـحابه بفعـل               

 .ذلك، وكل ما يروى يف ذلك صرحيا فباطل

إنَّ عليًا ألـبس     (( : مث إن الكذب املفترى قول من قال       ((: وقال السخاوي   
 فإن أئمة احلديث مل يثبتوا للحسن البصري من علـيٍّ           ،))اخلرقة احلسَن البصري    

 .مساعًا فضًال عن أن يلبسه اخلرقة، ومل ينفرد شيخنا ذا بل سبقه إليه مجاعة 

ال يصح ُلبُس احلسِن الَبْصري من علي رضي الّله         : وقال أيضا بعض الفقهاء     
 وهو من أكابر األئمة     -  ))ذيب التهذيب ((إال أنه نقل الذهيب يف      عنه فإنه ما رآه     

 أن احلسن البصري ولد لسنتِني َبِقَيتا من خالفة عمـر           -احملدثني وحفاظ احملققني    
ورأى عثمان وعليًا وطلحة، وحضر يوم الدار يف قصة عثمان، وعمره أربع عشر             

ني وستة أشهر وأربعة    سنة، ولقد صدق ألن خالفة عمر رضي الّله عنه عشر سن          
أيام وخالفة عثمان رضي الّله عنه أحد عشر سنة وإحدى عشر شـهرا ومثانيـة               

 .عشر يوما 

إن احلسن البصري روى عن عثمان وعلي وعمران ابن         : وقال الذهيب أيضا    
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احلصني ومعقل بن يسار وأبا بكر وأباموسى األشعري وابن عباس وعمرو بـن             

مر وخلقًا كثريًا من العلماء رضي الّلـه عنـهم          تغلب وجندب بن عبد الّله بن ع      
 . أمجعني 

ومما يؤيد قول القائلني برؤية احلسن البصري عليًا رضي الّله عنه مـا     : قلُت  
املكىن بأعجوبـة    ))اإلحياء   ((نقله اإلمام شيخ اإلسالم أبو حامد الغزايل يف كتابه          

ملسجد وأورد ما صدر من     الزمان َلمَّا ذكر َي السلف عن اجللوس للُقّصاص يف ا         
السلف يف حقهم فذكر أن عليًا رضي الّله عنه أخرج الُقّصاص من جامع البصرة،              

 .فلما مسع كالم احلسن البصري مل ُيخرْجُه ؛ إذ كان يتكلم يف علم

 .وهذا دليل على رؤية احلسن البصري لعلي : قلُت

 شـيخنا   وإن مل يثبت فيها حديٌث صحيٌح على ما ذكـره    -وعلى احلقيقة   
 فإا بدعة حسنُة القصد فيها صحبٌة ألولياء الّله         -السخاوي ومجاعة من احلفاظ     

وإظهاُر شعاِر الفقر، وإن مل يرد يف كيفية اخلرقة فقد ورد ما يؤيد الصحبة كمـا                
اشتهر عنه صلى الّله عليه وآله وسلم يف املبايعة ألصحابه من الرجال والنـساء،              

اهـ عن  .  ))العوارف ((ُه املبايعة كما ذكره صاحب      والتحكيم يف حق الفقري ِشبْ    
  .٧-٦ص ))اجلزء اللطيف  ((

البحَث حول اخلرقـة وُلْبـِسها       ))اجلزء اللطيف    ((ووسع اإلمام العدين يف     
 ))اجلزء اللطيف    (( من   ٨-٦وكذلك التحكيم مبا يفيد الراغب من فوائد حبثه ص        

ب عن إلباس املشايخ للخرقـة      فكت ))اموعة العيدروسية    (( من   ٢١٤-٢١٢ص
 :وما ترمز إليه وكذلك التحكيم ومفهومه مبا مثاله خمتصرا

يف شـرح خرقـة    ))العـوارف   ((قال السهرودي يف الباب الثاين عشر من    
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لبس اخلرقة ارتباٌط بني الشيخ واملريد، والتحكيم بني الـشيخ          : املشايخ الصوفية   

فهل ُينكُر اُملْنِكر يف ُلبِس خرقة على طالٍب        واملريد سائغ يف الشرع ملصاَحل دنيويٍة،       
صادٍق يف طلبه يقصُد شيخًا حبسِن ظنٍّ وعقيده ُيحكُِّمه يف نفسه ومصاحل دينـه              
يرشده ويهديه ويعرفه طرائق املواجيد ويبصره بآفات النفوس وإفساد األعمـال           
ومداخل الشيطان فيلبسه اخلرقة، عالمة التفويض والتسليم ودخولـه يف حكـم            
الشيخ ودخوله يف حكم الّله وحكم رسوله وإحياء لسنة مبايعته صلى الّله عليـه              

 .وآله وسلم

: يؤيده حديث الوليد بن عبادة بن الصامت قال أخربين أيب عن أبيـه قـال       
بايعنا الرسول صلى الّله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة يف العسر واليسر              ((

مر أهله، وأن نقول احلق حيـث كـان، وال          أن ال ننازع األ   وواملنشط واملكره،   
 ففي اخلرقة معىن املبايعة، واخلرقُة َعَتَبـُة الـدخول يف           ،))خناف يف الّله لومة الئم      

 .اهـ. الصحبة، واملقصوُد الكليُّ هو الصحبُة، والصحبُة جتمع للمريد كلَّ خري 

 : مبا مثاله ))العوارف  ((النقَل عن  ))اجلزء اللطيف  ))مث تابع يف 
وال خفاء بأن لبس اخلرقة على اهليئة اليت َتْعَتِمُدها الشيوخ يف هـذا             : قلُت  

الزمان يف زمن رسول الّله صلى الّله عليه وآله وسلم، وهذه اهليئة واالجتماع هلا              
من استحسان الشيوخ، وأصله من احلديث ما رويناه، والشاهد لـذلك أيـضا             

 الّله صلى الّله عليه وآلـه وسـلم أمت          التحكيم الذي ذكرناه، وأنه اقتداء برسول     
وآكد من االقتداء لّله يف دعاء اخللق إىل احلق، وقد ذكره الّله تعـاىل يف كالمـه            
القدمي يف حتكيِم األمِة رسوَل الّله صلى الّله عليه وآله وسلم وحتكيِم املريِد شيَخه              

وَن َحّتى ُيَحكُِّمـوَك     فال وَربَِّك ال ُيْؤِمنُ    ﴿: إحياًء لسنة ذلك احلكيم، قال تعاىل       
 ﴾فيما َشَجَر بيَنُهْم ُثمَّ ال َيِجُدوا يف َأْنُفِسِهْم َحَرجًا مما َقَضيَت وُيَسلُِّموا َتـْسِليمًا               
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 .انتهى

وقال املؤلف اإلمام أبو بكر العدين ابن عبد الّله العيدروس عن شيخه احلافظ             
ذكر أن املنكرين حلديث    ومل ينفرد شيخنا ذا بل سبقه إليه مجاعة، و        : السخاوي  

اخلرقة لبسوها وألبسوها كشيخنا الدمياطي والذهيب واهلكاري وابن حبان والعالء          
املعالطي والعراقي وابن امللقن واألنباسي والربهان احلليب وابن ناصر الدين، وقال           

وإنكاري حلديثها مع إلباسي إياها جلماعٍة من أعيان الصوفية امتثـاٌل           : بعد ذلك 
 يل بذلك ُجتاَه الكعبة املشرفة تربكًا بذكر الصاحلني واقتضاًء ملن أثبته من             إللزامهم

 .اهـ. احلفاظ املعتمدين 

فهذا مما يؤيد اخلرقة وُلبَسها وإن أنكر املنكرون أصل حديثها، وهي           : قلُت
بدعٌة حسنة كما حدثت بعد الرسول صلى الّله عليه وآله وسلم بدٌع كثرية، وقد              

الّله عنهم أن البدع على اإلطالق ليـست مبـستنكرٍة كمـا            ذكر العلماء رضي    
ليس حبرام وال    ((: أحدثت مجاعٌة من الفقهاء ُلبَس الطَّيَلساِن على العمامِة وقالوا          

ومل يصح عن النيب صلى الّله عليه وآله وسلم وال أحد مـن الـصحابة             ))مكروه  
ه، بل جتد فيه ما يؤيِّـُد  والتابعني ُلبُسه، وكذلك لبس اخلرقة ليس حبرام وال مكرو       

 .من األحاديث الصحيحة كما مر من التحكيم وحديث املبايعة واإللباس

صفة التحكيم الـوارد عـن       ))اجلزء اللطيف    ((ونقل اإلمام العدين أيضا يف      
وصورة التحكيم  : مبا مثاله    ))اموعة العيدروسية    (( من   ٢١٧مشايخ الصوفية ص  

 الشيخ مث يقرأ آيًة من آيات الرجاء ويقول الشيخ بعد           أن يضع املتحكِّم يده يف يد     
بالشيِخ فالٍن شيخًا ومؤدبًا يدعوك إىل ما دعـاه         : َرِضيَت يب شيخًا ؟ أو      : ذلك  

رضيت، وسواء كـان    : الّله ورسوله وينهاك عما ى الّله عنه ورسوله ؟ فيقول           
 ويـستحب   التحكيم لواحد أو جلماعة، مث يدعو، فإن اقتصر على ذلك أجـزأه،           
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الّلهم اجعل هذه األيدي متصلًة حببلك املـتني        ((: للشيخ أن يزيد بعد الفاحتة وآيٍة       

الذي ال ينقطع، حمصنًة حبصنك املنيع الذي ال ينصدع، واجعل هـذه الـصحبة              
أسلمَت وجَهـك لّلـه تعـاىل ؟    : مث يقول للمتحكِّم . مقرِّبًة يف الدنيا واآلخرة   

رضيُت، مث يقـول    : يَت يب شيخًا ومؤدبا ؟ فيقول     رض: نعم، مث يقول له     : فيقول
جيمعنا الكتاب والسنة وتفرقنا الضاللة والبدعة، الّلهم اجعلنا ووالـِدينا          : الشيخ  

وأوالدنا من املفلحني املنجحني املستبشرين املطمئنني الذين ال خوٌف علـيهم وال            
 وسألك فأعطيته،   هم حيزنون، الّلهم مبن تاب إليك فقبلَته، واستغفرك فغفرَت له،         

واستجارك فأجرته، الّلهم قرِّبنا بقربك، واجعلنا من حزبك، وأّنـّسنا بُأنـِسك،            
 . اهـ . واغفر لنا يا خري الغافرين برمحتك يا أرحم الرامحني 

 ٢٨وأفاد املؤلف مناذَج عديدًة من صور التحكيم وأخذ العهد، مث ذكر ص           
خرقـُة  : هي خرقتـان    : ضهم  ما ذكره املشايخ عن تعدد اخلرقة، حيث قال بع        

حنـن نقـول    : تعريٍف وخرقُة تشريف، قال اإلمام العَدين نقًال عن شيخه الّرّداد         
اخلرقة حقيقتها واحدة وإن تعددت بيد املتمسكني ؛ ألا سبب بني           : بتوفيق الّله 

الّله وبني العباد وال تعدد كالعروة للمتمسكني واحلبل للمعتـصمني، وكمـا أن             
 ال يتعددان، فكذلك اخلرقة ال تتعدد ؛ ألا صورت مبعىن ارتباط ما             احلبل والعروة 

بني العبد وبني احلق تعاىل، والناس يف هذه املعاين متفاوتون على حسب ما هم به               
من احلق وما هو به معهم، والشيخ يد الّله يف أهل إرادته، وسره بني أهل طاعته،                

 :وهي من حيث رسوم األحكام خرق ثالث 
جمازية، وهي خرقة التأليف، وهي للمحبني املتشبهني، وا يتألَّفون          خرقة   -

 .مشاهَد الطريق
 خرقة جوازية، وهي خرقة التعريف، للمريدين املتمسكني، وا يتعرفون          -
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بطرق كثرية من اإلشارة والكشف      ((: وأما قوله عن لبس اخلرقة      
فيعين ما يفتح الّله به على الفقيه املقدم مـن االتـصال يف              ))ر  الباه

املنامات بالرؤيا الصاحلة وما يتمثل بالروح اخلرية كاملالئكة وأرواح         
األولياء الصاحلني اليت يأذن الّله ا بشيء من الظهور للعباد والزهاد           
وأهل الرياضات وااهدات الصاحلة يف بعض األحايني، وقد ثبت         

لصحيح حركة األرواح بأمر الّله تعاىل وظهورها يف أحوال ملن          يف ا 
هيأه الّله لذلك، كما ظهرت أرواح األنبياء لسيدنا رسول الّله صلى           

 كان املعترضون   االّله عليه وآله وسلم يف ليلة اإلسراء واملعراج، وإذ        
صٌة بالرسول صلى الّلـه  اإنَّ ليلَة اإلسراء واملعراج حالٌة خ    : يقولون  

                                                                                                                             
 .على شواهد اهلداية والتوفيق

 خرقة إجازية، وهي خرقة التصريف، لّلهداة الراغبني، وا يتـصرفون يف            -
 .ممعاقد أحكام العل

اخلرقة األوىل لطالا رعاية، وخرقة الطبقة الثانيـة ألصـحاا          : والتحقيق  
 .هداية، وخرقة الطبقة الثالثة ألرباا والية

 .إا جمازية، فهو لعدم حتقق إلباسها حبكمها: وقولنا يف اخلرقة األوىل 
كمهـا  إا جوازية،هو اجلواز املزيد هلا على منـهاج ح        : وقولنا يف اخلرقة الثانية   

 .وعلمها
. إا إجازية، هو ِلَيِصَلها حبكم اإلجازة لويلِّ رِمسها       : وقولنا يف اخلرقة الثالثة     

  .٢٢٨ص. اهـ 



  )٦٥( 

ه وآله وسلم ليكون حجتَّهم على حصر العلـم يف املـستوى            علي
الظاهر للعني، فما باهلم عندما يعلمون أن صحابيًا ضرب خيمَتـه           
على مكاٍن من األرض فسمع من يقرأ بسورة تبارك، فقـال لـه             

إنه رجٌل كان يقرأ ـا يف        ((: الرسول صلى الّله عليه وآله وسلم       
 ما يف معناه، والسماع للـصوت مـن         أو ))الدنيا فُأعِطَيها يف قربه     

ومل َيْبَهِت النيبُّ صلى الّله عليه وآلـه وسـلم           ))عامل الروح  ((جنس  
السامَع ومل ُيكذِّبه ومل يتشكْك يف أمر انكشاف األمر له أهو روٌح            
صاحلة أم من شيطاٍن ؟ لعلمه صلى الّله عليه وآله وسـلم بـصدق      

 .الرجل وأمانته 

نا هلذه الظواهر النادرة من باب علمنـا        وهلذا فسوف يكون تعليلُ   
وتأكدنا صالح هؤالء وصدق عالقتهم برم، حيث ال يسوغ منهم    
الكذب وال ما هو أقل منه، وال ينبغي بعد متام العلم والتثبت عـن              
حال َمن َذَكْرنا خصوصًا آَل البيِت النبوي الشريف الذي شهد هلم           

 كما هو قول اُملَتَعنِِّتَني اُملْحـَدِثَني       القرآن والسنة بالتطهري َأْن َنْبَهَتُهمْ    
اليوم عند حتليلهم هلذه الظواهر املـشِكلة علـيهم واختالِطهـا يف            
مفهومهم وُوُهوِمهم، مبا جيريه الّله من اسـتدراٍج علـى أيـدي            
الشياطني واألرواح اخلبيثة للكهنة والسحرة واملشعوذين وأصحاب       



  )٦٦( 

أـا مـن الـدََّجل      الطالسم والعلـوم احملرمـة يف اإلسـالم، و        
 .واالستحضارات، وشتان بني هذا وذاك

فاملستدرجون بالسحر والشعوذة واجلنِّ وما شـاكل ذلـك ال          
يكونون قدوًة للناس يف التسليك والتأديب والتهذيب وااهـدات         
الروحية العالية، من صالة  وصيام وجد وقيام، وتـالوة قـرآن            

 .يل وأطراف النهاروأذكار، وتبّتل للملك العّالم آناء الل

املستدرجون بالطَّْلَسم واِملنديل والتنجيم َحَكَم القرآُن والـسنُة        
بكذم ومروقهم ملا هم عليه من الفسق واخلذالن، أمـا أوليـاؤه            
املتقون وعباده الصاحلون فكرامام صحيحٌة وكشوفام أكيـدة،        

ة، وهي  وال تتعداهم أو خترُج عن نطاق دائرم يف املشاة واملماثل         
أيضًا ال ُتخِرُجهم عن َبَشِريَِّتهم وَضْعِفِهم وافتقاِرهم لرم يف كـلِّ           
أحيام، وال يصح لنا بأيِّ حاٍل من األحوال َأْن َنْخِلـَط األمـور             
وُنَعمَِّم األحكام، وُنهوَِّل التصورات ونوهَم اجليل املخـدوع بـأن          

ا هـي مفتقـرٌة     الوالية ومظاهرها دعوًى وزوٌر، فاحلقيقة دائمًا إمن      
للتمييز والتفصيل من خالل معرفة الضوابط والشواهد والـدَّالالت         

 .حيث ال إفراط وال تفريط



  )٦٧( 

  مدرسة التصوف بحضرموت وضوابطها الشرعية 
 جـوهرًا   ((ال خالف اليوم وحنن بني يدي فنت آخـر الزمـان            

 أن جند العداء املربمج ضد املدارس الصوفية واملذهبيـة          ))ومضمونًا  
آل البيت النبوي، فقد استحكم يف قلوب الناشئة وقلـوب          وشرف  

اجليل األوسع من ضحايا املدرسة احلديثة بكامل مناذجها العلميـة          
والتربوية دينية وعلمانية وإحلادية، وليس بوسعنا أن ندافع عن احلق          
ونبينه دوء وروية بعد أن غمر الباطل بدخانـه عقـول الغالبيـة             

در وقضاء ؛ وليس بوسعنا أيضا أن نربئ        العظمى من الناس ؛ ألنه ق     
مدرسة التصوف بكافة مناذجها على ممر التاريخ من اخلطأ أو الغلو           
والوقوع يف مذمة العادات ؛ ولكننا نستطيع أن نقول كلمة احلـق            
بتوفيق الّله، ونصيح يف وجه الباطل بعون الّله، ونضع النقاط علـى            

اضحة بينـة، وفهـم    احلروف ليتمعن املخدوعون قراءة الكلمات و     
املعاين جلية حسنة، فرب قارئ حرف قبل وضع نقطته ينخدع يف           

رف أوهم الناس حبرفته أنه جدير      حالفهم واالستنتاج، ورب كاتب     
بأسباب العالج، وبني هذا وذاك يكمن جيش احلق وأدواته ووسائله          

 .ومسائله



  )٦٨( 

ومن داخل هذه البينية احملاطة بـاإلفراط والتفـريط والكـذب           
ليط َأْدُخُل بك إىل معسكرات اإلميان حيث يقف املؤمنـون          والتخ

مبتهلني إىل الّله راجني رمحته خائفني من عذابه، شاهدين النعم يف           
كل صامت وناطق، خائفني النقم مع كل رعد وبارق، تعال معي           

وقد كتب على باب     ))بين علوي    ((أيها القارئ نطرق بيت ساداتنا      
 : مدرستهم

 على ُكلِّ حاٍل عبُد َنْفٍس وَشْهَوةِ       َيْتَبُع الشَّْرَع مطلقـاً    وِإنَّ الَّذي ال  

 ُهو اَملْيُت ليس اَملْيُت َمْيَت الطَّبيَعةِ      صريُع هوًى ُيْبَكى عليـه ألنـه      

 خمالفٌة للشرِع فـامسْع وَأْنـِصتِ      وما يف طريِق القوِم بدًء وال انتـها     

  إال مْع كتـاٍب وُسـنَّةِ      وال َتكُ  وَخلِّ مقـاالِت الـذيَن َختبَُّطـوا      

 )١(وِمن ِبدَعٍة ُختشى وزيٍغ وفتنـِة        فَثمَّ اهلدى والنوُر واَألْمُن ِمن ردىً     

اعلم أرشدنا الّلـه     : ١٦٣ص ))املشرع الروي    ((كتب صاحب   
وإياك إىل سواء السبيل أن من أعظم العلوم نفعا، وأكثرها خلـريي            

لقلوب وقعا، معرفة سـري     الدنيا واآلخرة مجعا، وأشدها يف حياة ا      
أولياء الّله العارفني، الذين بأفعاهلم وأقواهلم على الّله دالني، فيحصل          

                                                           
 . الطبعة األوىل ٣٨ديوان اإلمام احلداد ص) ١(



  )٦٩( 

بذلك حسن الظن م وحمبتهم املوصلة إىل أعلى املراتـب؛ لقولـه            
 وجـاء عـن     ،))اَملْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ      ((: صلى الّله عليه وآله وسلم      

، وقـد   ))ُل عنَد ِذْكِر الّصاحلني     زنـِإنَّ الرمحَة تَ   ((: السلف األولني   
أوجب الّلُه على عباده املؤمنني أن يسألوه يف الصالة اليت هي ِعماُد            
الدِّيِن َأْن يهديهم صراط الذين أنعم عليهم من النبيني والـصديقني           
والشهداء والصاحلني، وأمر الّله تعاىل حبيَبه حممدًا صلى الّله عليـه           

اء بأحبابه، وأخربه بفائدة أمناء رسـله       وآله وسلم يف كتابه باالقتد    
 وُكال َنُقصُّ   ﴿: واالطالع على أخبار املاضني من قبله، فقال تعاىل         

 ولذا قال سيُد الطائفـة      ،))عليَك ِمن أنباِء الرُُّسِل ما ُنَثبُِّت به فؤاَدك         
احلكاياُت ُجْنٌد ِمن ُجنوِد الّلـه      : أبو القاسِم اُجلَنيُد رمحه الّله تعاىل       

التَّصديُق بِعْلِمنا هذا ِواليـٌة     : عاىل ُيَقوِّي ا قلوَب املريدين، وقال       ت
التصديُق بالفتح ال يكون إال بفتح،      : صغرى، وقال بعض العارفني     

 وَمن مل َيْجَعِل الّلُه َلُه ُنورًا فما َلُه ِمن          ﴿: ومصداق ذلك قوله تعاىل     
  . ﴾ُنور 

ُر ِمن َأْن َحيتاَج إىل دليٍل،      وتفاُضُل الناِس بعِضهم على بعٍض َأْظهَ     
وتفاوُتهم فيه ولو بالسعي واالجتهاد َغِنيٌّ عن التعليل، وليس ذلك          



  )٧٠( 

إال بَقْدِر حتصيِلهم للعلوم واملعارف، كما يظهر ذلـك للمتأمـل           
 .العارف

وملا كان العمُر َأْقَصَر من َأْن ُحييَط بكلِّهـا مجلـًة وتفـصيال،             
 وجبِت املنافـسُة يف اَألْنَفـِس،       ويستقصَي أصَلها علمًا وحتصيال،   

املوصِل إىل اَحمللِّ األقدس، وال ريَب عند ذوي الطبع الـسليم، أن            
طريق السنة هو الصراط املستقيم واملنهج القومي، وكان املـسلمون          
بعد رسول الّله صلى الّله عليه وآله وسلم تتـسمى أفاِضـُلهم يف             

صف، مث تسمى َمـن     عصرهم بِسَمِة الصُّْحَبة ؛ لشرفها على كل و       
 .أدركهم بالتابعني

مث ملا َبُعَد َعْهُد النبوِة وتوارى، واختلفت بعد ذلك اآلرا، انفـرد            
خواصُّ أهِل السنة بصاحل األعمال وسـين األحـوال، واشـتهروا           

واختلفـت  . بالصوفية وصار ذلك رمسًا مستمرًا، وخربًا مـستقرا         
لـه اإلمـام حجـة      عباراُتهم يف تعريفه، وأحسن األقوال فيه ما قا       
جتريـُد القلـِب     ((: اإلسالم أبو حامد الغزايل رضي الّله عنه، وهو         

:  وأما تعريفه مبعىن العلم فهـو        ،))تعاىل إىل الّله واحتقار ما سواه         
، قال احلافظ ))علٌم بأصوٍل ُيعَرُف ا صالُح القلِب وسائِر اجلوارح    ((

الصوفية وقرأ  وكثري من الناس يظن أن من مارس كتب         : السيوطي  



  )٧١( 

شيئا منها وعلق يسمى صوفيا، وليس كذلك، وإمنا التصوف علـم           
احلال ال علم القال، وهو أن يتخلق مبحاسن األخالق الـيت وردت            

 . ا السنن النبوية 

 هو علٌم مركٌب مـن احلـديِث        ((: وقال بعض أئمة التصوف     
، فمن تضلع منهما وعمل مبا علم وكان اعتقـاده          ))وأصول الدين 

 هلذه الطريقة   )) بنو علوي    ((يحا كان صوفيا، ولقد كان سلفنا       صح
سالكني، وبعلمهم عاملني، فأنفقوا نفيس العمر الفاضل مبتعـدين         
عن العوارض والشواغل يف تتبع سنة الرسول صلى الّله عليه وآلـه            
وسلم والعمل ا، وكلما عمل إنساٌن بسنٍة رّقاه الّلُه تعاىل إىل فعِل            

احلسنة بعد  ((: عمل ا، قال اجلنيد رمحه الّله تعاىل        أخرى مل يكن ي   
، فعملـوا   ))احلسنة ثواب احلسنة، والسيئة بعد السيئة عقوبة السيئة       

بواجب اخلدمة على حسب الطاقة البشرية وسوابغ املدد الربانيـة،          
وأكثروا من العبادات وترك الشهوات، وإذا َجنَّ الظالم، قاموا على          

وههم، وجرت دموعهم، وإذا كرب أحـدهم       األقدام، وافترشوا وج  
طوى بساط املنام وجتنب خمالطة العوام إال حلاجة أو ضرورة، وإذا           
خالطهم لذلك كان على حذر من املخالفات، وإذا مرض أحدهم          
ومل يعده صاحبه رأى له الفضل بذلك، وإذا مل جيتمع بأحد يف يوم             



  )٧٢( 

ل واألودية يتعبـد    ، وكان بعضهم خيرج إىل اجلبا     )١(َعدَُّه من األعياد  
 ومع  )٢(الّله فيها ليال وارا وبعضهم ليال ويصبح يف داره كبائٍت فيه          

ذلك يواظب على اجلمعة واجلماعة أول الوقت إال لعذر شـرعي،           
وبعضهم يقطع اره يف التدريس واإلفتاء ويستغرق أوقاته يف نفـع           
ـ             ا الناس وقتًا فوقتًا وإذا وقعت مشكلٌة تتبع كـالم العلمـاء فيه

واستقصى أمرها حىت يعطَيها حقَّها ويعرَفها، فإن شك فيها توقف          
 عن اإلفتاء ا، وإن ظهر احلق على خالف ما قاله أو أفىت ذهب إىل             

 .من أفتاه واعترف بالرجوع إىل احلق

                                                           
جلوسه عنده يف منـزله أو يف موقع عبادته        : املقصود هنا بعدم اجتماعه بأحٍد، أي     ) ١(

ذين ال يعرفون قيمة لألوقات، أو من أهل األمر والنهي        خصوصًا من عوامِّ اخللق ال    
واجلاه والسلطان، أما غري ذلك فهم خيتلطون بالناس يف مـساجدهم وأسـواقهم            
ومواقع العلم والتدريس وغريها ؛ ولكنه ال يعطُل وقتًا من تلك األوقـات الـيت               

 . حرصوا فيها على ترتيب عادام وعبادام 

ون بعٍض، حىت ال يستعجَل احلكَم أبناُء زماننا تأثُّرًا بـأبواِق           وهذه مناذُج لبعٍض د   ) ٢(
املعترضني الذين يتَِّهمون الصوفية أمثال َمن ذكرنا بالرهبنة واالنطواء وما شاكلها           
من التَُّهم، وكون البعض يفعل الشيء دون بعض مسألٌة بديهيـة ال حتتـاج إىل               

مـر املـستقبح أن يكـون       اعتراض ؛ الختالف حال الناس ووظائفهم، أما األ       
 .  على صفٍة معينٍة، ففيه بال شك تعطيٌل كثٌري للواجبات األخرى ))اجلميع((



  )٧٣( 

 )) اإلحيـاء    ((وكان هلم اعتناٌء تامٌّ بكتب اإلمام الغزايل ال سيما          
، وكان هلم اعتناء    ))اخلالصة(( و ))الوجيز(( و ))الوسيط(( و ))البسيط((و

ومبا تقرر : ، إىل أن قال)١(تامٌّ باحلديث وبلغ كثري منهم رتبة احلفاظ 
ُيعلم أن السادة بين علوي حازوا شرف النسب من جهاته الثالث،           

 :فقد قال اإلمام الغزايل شرف النسب من ثالث جهات
آله وسلم، فال   االنتماء إىل شجرة الرسول صلى الّله عليه و       : إحداها  

 . يعادله شيء 
االنتماء إىل العلماء، فإم ورثة األنبياء صـلوات الّلـه          : الثانية  

 . وسالمه عليهم 
                                                           

 )) بـين علـوي      ((حذفنا بعد هذه الفقرة استطراداٍت عن قواعد السلوك عنـد           ) ١(
لالختصار ؛ ولكن مبا أن يف بعض هذه القواعد إيضاحًا ملسائل اخلمول والعزلـة              

 : ناها يف احلاشية مبا مثاله عند بعض متأخريهم أحلق

وملا رأى املتأخرون يف زمام ما أنذر به الرسول صلى الّله عليه وآله وسلم              
من عالماٍت وآياٍت ما كانت تقع فيما مضى كالتَّعلُّم لغري العمل والتفقه للدنيا،             

 من كلِّ جاهل    والشُّحِّ اُملطاع واهلوى املتَّبع، وُولَِّي األمُر غَري أهله، وَظَهَر الُفحشُ         
على َقْدِر جهله، وغِري ذلك مما وردت به األحاديث تركوا اإلفتـاء والتـدريس              

 وأقبلوا على خاصَِّة أنفِسهم، ورَأوا      - واملقصود الغالبية وليس كلهم      -والتأليف  
أن ذلك هو األهم، وهو يف احلقيقة اشتغاٌل باملعىن املعرب عنه بالدراية، وهو أفضل              

  .١٦٤ ص))املشرع الروي((اهـ من . قال له الرواية من املبىن الذي ي



  )٧٤( 

 .االنتماء إىل أهل الصالح والتقوى : الثالثة 

وكانوا ُخيفوَن العبادَة خوفًا من الرياء، وإذا تكلَّـَم أحـُدهم يف            
ِريه مما ال يدخُله ذلك، وإذا      الوعِظ أو غِريه وخاف الرياء َعَدَل إىل غ       

وال يـُذمُّ   . طرَقه البكاُء يف تالوٍة أو قراءِة حديٍث صرفه إىل التبسم           
نفَسه يف املأل، وإذا بلغه أن أحدًا من األعيان عزم على زيارتـه يف              

، وإذا دخل على غفلٍة كره ذلك وأوجز، وكانوا         )١(يوم درسه تركه  
رياسة فيها قانعني بالكفـاف     رضي الّله عنهم زاهدين يف الدنيا وال      

منها، وال يفرح بشيء أقبل من الدنيا وال حيزن على شـيء أدبـر              
 منها، ورمبا انشرح صدُره إذا ُصِرَفْت عنه إخل ، 

وكانوا يكرهون ادِّخاَر الُقوِت إيثارًا لفراغ اليد من الدنيا علـى           
 إمساكها، وقد يدخر بعضهم على اسم عائلته تأسيًا بفعله صلى الّله          
عليه وآله وسلم، أو تسكينًا لالضطراب الذي رمبا يقع، أو اامـًا            
للنفس، ويقدُِّم كلُّ واحٍد منهم كسَب احلالل على سائر مهماتـه،           
وينفق املال يف إطعام اجلائع وكسوة العاري ووفاء الدَّين، وكـان           

 .ينفق املال وال ميسكه 
                                                           

أهل السلطان واحلكم واملظهر الدنيوي الـيت جيـري علـى           : املقصود باألعيان   ) ١(
 . أحكامهم الظلم والبطش 



  )٧٥( 

 مع خادمـه    وكان كلُّ واحٍد منهم خيِدُم الضيَف بنفِسه، ويأكل       
وعبده، وحيمل بضاعته من السوق، ويصافح الغين والفقري، والصغري         
والكبري، والشريف والوضيع، ويسلم على كل َمن َلِقَيُه، وال يـرى           
أن له عنَد الّلِه حاًال ولو بلغ من األعمال ما بلغ، بل رمبا حيسب أنه               

الّلـه  يستحقُّ العقوبة ملا يشهد فيها من سوء األدب بالنسبة جلناب           
 .) ١(تعاىل، وكلما ترّقى يف املقامات رأى أنه َأْهَوُن َخْلِق الّله اهـ

 مبثوثًة يف العديـد     -ومثُلها وشبُهها كثريٌ  -كانت هذه الضوابُط    
من مصنفات السلف الصاحل، وهي قاعدُة املدرسة الـصوفية الـيت           
وضع أساسها األستاُذ األعظم الفقيه املقدم، وجعلها مدرسَة اعتداٍل         

وإين ((: وقصٍد ذاِت َتَفرٍُّد َمنهِجيٍّ يتالءُم مع مفهوم احلديث النبوي          
كتاُب الّله حبٌل ممدوٌد من السماء إىل األرض        : تارٌك فيكم الثقلني    

وعتريت أهُل بييت، وإن اللطيَف اخلبري أخربين أما لن يفترقا حـىت            
 .  )٢())ماَيِردا عليَّ احلوض يوم القيامة، فانظروا فيما ختلفوين فيه

                                                           
 . باختصار ١٦٥املشرع الروي ص) ١(

 هذا احلديث الصحيح يدعو األمة إىل إقامة كتاب الّله واتباع منهج العترة الشريفة            ) ٢(
 اليت أوصى النيب صلى الّله عليه وآله وسلم الناس باقتفائهم، مث َأكََّد يف احلـديث               

 حىت ال ينفعَل بعُض اُملدَِّعَني وُيَقيُِّدوا األتباَع مبا يفتح هلم ثغرة احليلة واخلـداع               -



  )٧٦( 

 - وهو أحد كبار أئمة أهل البيـت         -وإذا كان اإلمام املهاجر     
اختَذ يف القرن الرابع قرارًا ُخيِرُج به ذريته وأهَله وبعَض أتباعه عـن             
ِمحى فِنت عصِره بالعراق، فكانِت اهلجرُة إىل حضرموت، فقد كان          

ًا قـراَر   قراُر الفقيه املقدم باحتضاِن املنهجية الصوفية األخالقيِة أيض       
                                                                                                                             

 وإنَّ اللطيَف اَخلِبري أخربين أنَّهما لن يفترقا حىت         ((:  فقال   -والتلبيس على الناس    
هذا حكٌم قطعيٌّ للداللة بعدم االفتراق بني       !  فيا سبحان الّله     ))دا عليَّ احلوَض    َيِر

كتاب الّله نصًا وحكمًا وتشريعًا وبني السنة النبوية اليت يكون أهُلهـا وُمحاُتهـا              
 . ودعاُتها بضمانة الّله تعاىل العترة الشريفة، ملن أرادوا االعتراف وصدق االتباع 

 كالفقيه  )) بعض شيوخ العترة     ((طعي تكون اختياراُت    وعلى هذا احلكم الق   
املقدم، وانتهاُجه طريق التصوف بالصورة اليت أوضحْتها كتُب السلف هو أصـٌل            

 .من أصول االتباع ال االبتداع 

وقد أعجبين ما كتبه الدكتور حممد علي البار العلـوي يف مقدمتـه علـى               
: اله بعد إيـراده حـديث الـثقلني          لإلمام علي الرضا مبا مث     ))الرسالة الذهبية ((
 ويف  )) صحيح مـسلم     ((والغريُب حّقًا أنَّ حديَث الثقلِني هذا رغَم وروِده يف          ((
 مسند اإلمام   (( و )) املستدرك   (( وحسنه، واحلاكم النيسابوري يف      ))سنن الترمذي ((

ردوَن  إال أن معظَم املعاصريَن من العلماِء اخلطباء جيهُله أو يتجاهله، ويـو            ))أمحد  
:  إين تارٌك فيكم ما ِإْن َمتسَّْكُتم به لن َتِضلُّوا بعـدي أبـدا               ((: بدًال عنه حديث    
 ويف سنِده ضـعٌف وانقطـاٌع وإن        )) موطأ مالك    (( وهو يف    ))كتاَب الّله وسنيت    

وكان من الواجب إيراد احلديثني كليهما معًا ألمهيتها        ! كان متنه ومعناه صحيحا     
 .الصحيِح فهو من كتمان العلم إخلماُن هذا احلديِث الشريِف َأّما ِكت. يف الباب 



  )٧٧( 

َحْسٍم يتناسب مع الظرف والزمان واملكان، ويظل هـذا القـرار           
ومثراته ساريَة املفعوِل ما دام يف الواقع َمن ُيْدِرُك معانَيهـا وَيْفَقـُه             
مدلوالِتها، وينشُأ ويترىب على شيٍء من تلك الضوابط األخالقيـة          

 .الرائعة 

حملدثني والفقهـاء،   إن قرارًا يبدُأ بفرٍد يف جمتمع مليٍء بالعلماء وا        
فينتج عن هذا القرار حتول اجلميع من رؤيٍة فكريٍة إىل أخرى َلداللٌة            
واضحٌة على سالمة التحول وصدق القرار وواقعيته، مث إنه قـراٌر           

 وهو الفرد   -سليٌم وصحيح، والدليُل على ذلك أن الشيَخ بامروان         
صـل   إمنا كان َهمُّـُه يف األ      -الوحيد الذي عارض فكرة التحول      
 وقد َرَجْونا َأْن َتُكوَن مثَل      ((: شخصيَة الفقيِه الَفذَّة، حيث قال له       

، والفقيُه مل يكن يف ذهنه مقاُمه وحاُله ومـستقبُله وإال           ))ابِن َفوَرك   
كان بإمكانه أن ُيرضَي شيخه وحيقق له احللم الذي كان يرجـوه،            

 البعَد عن الوطن    وإمنا كان حيمُل َهمَّ جدِّه اإلمام املهاجر يوم حتمَّل        
 .واملال واجلاه يف سبيل هذه العترة الشريفة 

لقد تبني أن الواقَع آنذاك كان ُيْفِهم وُيْعِلم َأنَّ اختياراِت أهـِل            
البيت النبويِّ وحتوُِّلهم من أمر إىل أمر ُيلزم البقيَة أن تكوَن تبعًا هلم؛             



  )٧٨( 

كـلُّ  ..  الناسُ ألم ُسُفُن النجاة عند الفنت والباليا واحملن، فتبعهم       
 .الناس

إن مدرسة الفقيه املقدم أثبتت جبدارٍة على مدى القرون املتتابعة          
أا من أفضل املدارس اإلسالمية يف الواقع العاملي كله، وكيـف ال            
تكون كذلك ورائدها وقائدها وشيخها إماٌم من أفضل أئمة البيت          

تبة االجتهاد،  النبوي يف عصره ؟ مجع الّله له بني العلم حىت بلغ به ر            
وبني احللم حىت جذب به املخالفني واملوالني على طريـق العبـاد            

 : والزهاد، إا مدرسة وصف اإلمام احلداد رجاهلا فقال 
ــامسْع وِعــي وأصوُلنا وشيوُخنا مـن سـادةٍ      ــٍة ف ــٍة َنَبِويَّ  َعَلِويَّ

 ويليه عيسى ذو احملـلِّ األرفـعِ       الشيُخ نـوُر الـديِن مثَّ حممـدٌ       

 )١(َبْصِريِِّهْم وَجديِدِهْم مهما ُدِعي    محْد وعبُد الّلِه مـع َعْلـِويِّهمْ      وْا

 )٢(وسليِله فُمـَسلٌِّم يف اَملْرَكـعِ      وسليِل َعْلـِويٍّ علـى منهاِجـهِ      

 فاعَجْب للفخاِر اَألَمجـعِ )) يا شيخُ (( :َردَّ الرَُّسوُل عليه مثـَل سـالِمهِ      

                                                           
 . أمحد املهاجربن أمحد املهاجر وولده عبد الّله وبصري وجديد أبناء عبيد الّله ) ١(

 علـى   ((هو حممد بن علوي، مث ولده اإلمام علوي بن حممد املشار إليـه بأنـه                ) ٢(
صلى الّله عليه وسلم عليـه       مث سليله علي خالع قسم الذي رد الرسول          ))منهاجه
 .السالم 



  )٧٩( 

 
 )١(ٍل ألشياِخ الطريِق ُمَفـرِّعِ    أص يِل ِمربـاٍط إمـاٍم جـامعٍ      نـزو

 )٢(شيِخ الشيوِخ العارِف املتوسـعِ     وَبِنيه ُخصَّ إمـاَمهم أسـتاَذُهمْ     

 )٣(وعفيِفهْم وحممِد املـستودع      وتــالُه َعْلــِويٌّ أتــى بَعِلــيِِّهْم

 )٤(والفخِر واحملضاِر ُيْسِرُع ِإْن ُدِعي     ووجيِه ديِن الّلِه َسـّقاِف الُعـال      

 )٥(وأخيِه نوِرالديِن شيِخ اَملْهَيـعِ     َدُروِس الُقْطِب ُسلطاِن اَملـال    والَعي

 )٦(يِل َعيِديِد الفقيِه اَألْوَرعِ   نـزو وحممِد الَقّواِم صـاحِب ُروَغـةٍ     

                                                           
  .٥٥٦سيدنا اإلمام حممد بن علي املتويف مبرباط من أرض ظفار سنة ) ١(

 .شيخ الشيوخ هو سيدنا الفقيه املقدم املترَجم له يف هذه الترمجة ) ٢(

، وأما أبناء علوي الغيور علي وعبد الّله املشار ٦٦٩علوي املعروف بالَغيور، تويف سنة ) ٣(
ه بالعفيف، وحممٌد املشاُر إليه باملستودع هو حممد بن علي موىل الدويلة، تويف سنة              إلي

٨١٩.  

سّقاُف العال هو الشيخ عبد الرمحن السقاف بن حممد موىل الدويلة، تـويف سـنة         ) ٤(
،  ٨٢١، وأوالده أبو بكر السكران وعمر احملضار، تويف الـسكران سـنة             ٨١٩

 .رمي  ساجدا بت٨٣٣وتويف احملضار سنة 

هو السيد اإلمام عبد الّله بن أيب بكر، ُلقَِّب بالعيدروس، وهو اسم من أمساء األسد               ) ٥(
  . ٨٦٥، وتويف سنة )) تاج العروس ((كما ذكره اإلمام الزبيدي يف 

صاحب ُروَغة هو الشيخ العالمة حممد بن حسن بن حممد بن حسن بن علي بـن                ) ٦(
  .٨٤٥، تويف سنة الفقيه املقدم، وُروغة قرية شرق ترمي



  )٨٠( 

ــْنِوِه ــُه وِص ــٍد ذاك الفقي  )١(ألشَّيِخ ُنوِر الدِّيِن ُأْنِس اَملْرَبـعِ      وحمم

ــٍد ذاك اُملَعلِّــ  ــٌدوحمم  )٢(هٌد فيهم عظـيِم املوقـعِ     وجما ُم زاه

 )٣(وكذا الوجيِه اُملتَِّقيِّ األخـشعِ     والَعَدِني الَبْحُر اِخلَضمُّ أخي النَّدى    

 )٤(والشيِخ شيٍخ ذي احمللِّ األرفعِ     وسليِل علويٍّ بأمحَد َجْحـَدبٍ    
ــَضلِِّع وسليِله ذاك العفيـِف وِصـنِوهِ      ــِدالقادِر اُملَت  )٥(احلــِرب عب
                                                           

 ، وأمـا صـنوه     ٧٦٧حممد بن علوي بن أمحد ابن الفقيه املقدم، تـويف سـنة             ) ١(
 .تويف مبكة املكرمة ، وقد علي فامسه  –أخوه : أي-

حممد املعلِّم املراد به الشيخ الشريف العالمة حممد بن عمر بن حممد بن أمحد بـن                ) ٢(
 .ملكىن بأيب ُمريِّم   بترمي، وهو ا٨٢٢الفقيه املقدم، تويف سنة 

هو اإلمام أبو بكر العدين بن عبد الّله العيدروس تويف بعدن ودفـن ـا سـنة                 ) ٣(
 فهو الشريف عبد الرمحن بن علي بـن أيب          )وكذا الوجيه (هـ، وأما قوله    ٩١٤

  .٩٢٣بكر السكران بن عبد الرمحن السقاف تويف بترمي سنة 

علم حممد بن عبد الرمحن بن حممد ابـن         هو الشيخ الشريف أمحد بن علوي ابن امل       ) ٤(
، وأما الشيخ شيٌخ    ٩٧٣الشيخ عبد الّله باعلوي، ُعِرف جبده َجْحَدب، تويف سنة          

 العقـد   ((فهو شيُخ بُن عبد الّله بن شيخ بن شيخ عبد الّله العيدروس صـاحب               
  . ٩٩٠، تويف بأمحد أباد سنة ))النبوي 

العقـد  ((لّله العيدروس سـليل صـاحب       العفيف هو عبد الّله بن شيخ بن عبد ا        ) ٥(
، وأما صنوه فهو الشريف عبد القادر بن شـيخ          ١٠١٩، تويف بترمي سنة     ))النبوي

شـرح  ((، وله مؤلفات عديدة، وذكر صـاحب        ))النور السافر ((صاحب تاريخ   
 .رمحه الّله ١٠٣٨، تويف سنة ٩٧٨ أن والدته كانت يف ربيع األول ))العينية



  )٨١( 

 )١(ذي الفخِر واجلاِه الفسيِح األوسع     يب بكٍر ساللِة سـاملٍ    والشيِخ اْ 

هذه النماذج املذكورة يف قصيدة اإلمام احلداد شفعها بنمـاذج          
أخرى يف ذات القصيدة ويف قصائد أخرى، وكلُّها تنيب عن مدرسٍة           

 .ذاِت َمقاٍم عظيم
 

 
  المآخذ المحسوبة على التصوف 
  وموقف مدرسة الفقيه المقدم منها

جب علينا وحنن نكتب ترمجَة اإلمام الفقيه املقدَّم بُلَغة عـصِرنا         و
وجليِلنا من أحفاِده وأتباِع مدرسته واملنتسبني إىل منهجه، بـإدراك          

يَح عن َوْجِه هذه املدرسـة      نـزوعلم أو حبكم الوراثة والتقليد، َأْن       
، أو  ومنهجها ما حياوله اُملْغِرُضوَن عمدًا أو ُيروِّجه املنتفعون قـصداً         

يتحدث به املخدوعون يف عصرنا، وما ينسبونه مـن حتريـف أو            
تشويه أو ابتداع أو فساد يف التوجه يف منهج التصوف والـصوفية،            

                                                           
 ٩٩٢، وتويف سـنة     ٩١٩، ولد سنة    )) صاحب عينات    ((امل  الشيخ أبوبكر بن س   ) ١(

 .بعينات



  )٨٢( 

متخذين من إفراط بعض الصوفية وغلو بعض األتبـاع ومفـاهيم           
 .بعض العلماء حجًة قاطعًة على ما حكموا به وقرروه 

لك حىت يوسََّد األمـر إىل      واحلقُّ يف ذاته قويٌّ حبجته، ويظل كذ      
غري أهله، فعندها تنقلب املوازين واألقيسة رغمًا عن احلق وأهلـه،           
ويصري احلق باطًال باألدلة، ويصري الباطل حقًا باألدلة، وعند ذلـك           

 .جيب التََّثبُُّت يف كلِّ حكٍم وتقدير

والتصوف بكونه علمًا وأخالقًا وأدبًا وسلوكًا أمـٌر مـضبوٌط          
نة، وهو األساس والقاعدة، ومن شذ عنها بإفراٍط أو         بالكتاب والس 

تفريٍط فال ينطوي أتباُع املدرسة كلِّها بتهمته، وال حياسبون بزلتـه           
ولو كان من شيوخها، وجيب حسن الظن باجلميع، وقـد صـنف            
العديد من العلماء قدميًا وحديثًا كتبًا ورسائَل عديدًة جتلو كثريًا من           

ل البعض دون البعض حول التـصوف       اإلشكال املستحِكم يف عقو   
والصوفية، وبرغم أننا يف هذه الترمجة لن نتناول التصوف بعمومه،          
ولن نشرح غوامضه وما هو عليه، وإمنا سنأخذ طرقًا خاصًة مبدرسة           

 . فيه، هي مدرسة االعتدال والقصد 
والقصُد واالعتدال أصٌل من أصول امللة اإلسالمية سواء يف علوم          

غريها، وكما بىن إمامنا الفقيه املقدم مدرسَته علـى         التصوف أو يف    



  )٨٣( 

 فقد سبقه كثري من املعتدلني ؛ ولكنهم ميثلون         ة املعتدل يةهذا املنهج 
جا مالئما لزمام ومكام ضمن مدرسة التصوف عامة اليت هي          
جزء من منهج أهل السنة واجلماعة، يقول اإلمام اجلنيد سيد الطائفة           

 طريقتنـا   ((: يق التـصوف آنـذاك      عن منهج عصره وسلوك طر    
مضبوطٌة بالكتاب والسنة، وإذا رأيتم الرجل تنخرق لـه العـادات       
وتتواتر منه الكرامات فانظروا حاله عند األمر والنهي، فإن قام ما           
فويلٌّ كامل، وإال فال عربة له عند األولياء، ومن مل ُيـْؤَمْن علـى              

 .)١( ))ية املرِعّي ؟ األدب الشرِعّي كيف ُيْؤَمُن على سر الوال

 والتصوف الصحيح يهدف إىل تكـوين       ،وهذه قاعدة االعتدال    
شخصية الكتاب والسنة مبفهوم َعَمِليٍّ مع أخذ االعتبارات للزمـان          

 وغالب املعتِرضني على التصوف الصوفية إمنا يعترضون        ،)٢(واملكان  
 ال َخالق له،    على التََّرسُِّم الكاذِب واالدعاء باألحوال واملقامات ممَّن      

أو ممن يتخذها غرضًا للرزق واحليلة والعبث بعواطف الناس، وهي          

                                                           
 ) . ١٦٤: ١ ()) املشرع الروي ((عن ) ١(

اخلمول والعزلة عنـدما جيـب أن تكـون         : املقصود باعتبارات الزمان واملكان     ) ٢(
 كموقف يربط بني الصويف وربه، ويعزل بني الصويف والظلم االجتماعي املتضافر          

 .ركة عندما يدعو داعيها اجلميع عليه، واجلهاد واحل



  )٨٤( 

أيضا مادُة التهمِة اإلعالميِة الَغَرِضية اليت يدندن عليهـا اُملعـاُدون           
وهذه السلبيات حيثما وجدت ُتعتـرب ِتـَرًة        . للمنهج الصويف كلِّه    

ته، فهناك من ونقصًا على فاعلها وال ُتعتُرب حجًة على فساد املنهج ذا  
يدعي معرفَته لعلم احلديث أو العقائد أو التفسري أو علوم التربيـة            
واآلداب، وهو يتحذها غرضًا ألهدافه ومصاحله، أفتكوُن دعـواه         
حجًة ملن أراد أن يتهَم املنهج اإلسالمي بأنه فاسد، ألن زيدًا وَعْمرًا            

 كان مسلمًا فاسدًا أو حمدثًا فاسدًا ؟ 

 ذاته علٌم، وقد تناول العديد من املنـصفني         إن التصوف يف حدِّ   
تعليَل مظاهره وأصلها اإلسالمي، قال املـؤرخ ابـُن خلـدون يف            

هذا العلم مـن العلـوم الـشرعية        :  عن التصوف العام     ))مقدمته((
احلادثة يف امللة، وأصلها العكوف يف العبادة واالنقطاع إىل الّله تعاىل           

 والزهد مما ُيقبل عليه اجلمهـوُر       واالبتعاد عن زخرف الدنيا وزينتها    
من َلذٍَّة وجاٍه وماٍل، واالنفراُد عن اَخلْلِق يف اخللوة للعبادة، وكـان            
عامًا يف الصحابة والسلف، فلما نشأ اإلقباُل على الدنيا بعد القرن           
الثاين وما بعده وجنح الناس إىل خمالطة الدنيا اختص املقبلون علـى            

 . صوفة العبادة باسم الصوفية واملت



  )٨٥( 

ويف مدرسة حضرموت يوصف الصويف والصوفية ذا النعـت         
الكربيت األمحر واإلكـسري    ((الذي أثبته اإلمام العيدروس يف كتابه       

 الصويف العاَلم بالّله هو الذي يضع األشـياء         ((:  حيث قال    ))األكرب
يف مواضعها ويدبر األحوال واألوقات كلها بالعلم، ويقيم اخللـق          

حلق مقامه، ويستر ما ينبغي أن يستر ويظهـر مـا           مقامهم ويقيم ا  
ينبغي أن يظهر، ويأيت األمور من مواضعها حبضور عقل وصـحة           
وتوحيد وكمال معرفة ورعاية وصدق وإخالص، وهم أهل الشريعة       

 .) ١( ))والطريقة واحلقيقة
 أبرز لنا منـهَج الـسلف       )) القصيدة العينية    ((وإمامنا احلداد يف    

الكتاب السنة ممثلًة يف مدرسة الفقيه املقـدم        وطريقهم وهو طريق    
 : حبضرموت، وهاهو يقدم ضوبط الطريق يف هذه الوصية 

 للنَّْفِس واإلخواِن إذ كانوا معـي      والقصُد ِذْكُر َنـِصيَحٍة ووصـيَّةٍ     

ــا  ــاَملَني فإنَّه ــِه الع ــوى إل  ِعزٌّ وِحـْرٌز يف الـدُّنا واَملْرِجـعِ        تق

 واْلَزْم َتَنْل ما َتـْشَتِهيِه وَتـدَِّعي       ْمِسْك ـا  فيها ِغىن الّداَريِن فاستَ   

 داِر الوباِء فما ـا ِمـن َمْرَتـعِ         والزُّْهُد يف الدنيا الـدَِّنيِّ متاُعهـا      

                                                           
  .)) اموعة العيدروسية (( من ٦الكربيت األمحر ص) ١(



  )٨٦( 

 َتــْصُفو حبــال فاجتِنْبهــا أو َدِع ُتلِهي عن األخرى وال َتبَقـى وال      

  اَألْوَسـعِ  شيئًا وبالشكِر اَألَتـمِّ    وعليَك بالصِرب فـال َتْعـِدْل بـه       

 فكالمها مثـُل الـدواء األنفـعِ       واخلوِف لّلِه العظـيِم وبالرجـا     

ــْشَرِع والصدُق واإلخالُص لّله احـتِفظْ      مــا فإمــا ِعمــاُد اَمل

ــِع والتوبــُة اَخلْلــَصاُء َأوَُّل خطــوٍة  للــسالكَني إىل اِحلمــاِء اَألْمَن

 اضيًا وِمَن التََّوكُِّل فـاْكَرعِ    ُكْن ر  وبـُمـرِّ ما َيْقِضي اإللُه وُحْلِوهِ    

 مستكثرًا منها وراقـْب واخـشعِ      ولصاِحل النِّّيـاِت ُكـْن ُمَتَحرِّيـاً      

 أمــًال وعّمــا ال َيِحــلُّ َتــَورَِّع واقنْع مبيسوِر املعـاش وال ُتِطـلْ      

 داٌء ومن ُعْجٍب وُشـحٍّ ُمْهِلـعِ       واحذْر من الكِرب املـشوِم فإنـه      

 وِمَن التََّفحُِّش شيمِة العبِد الـدَِّعيّ      لـشِّْرُك اَخلِفـيْ   ومن الرياِء فإنه ا   

 والصمِت مْع َسْهِر الدَُّجى وَتَجوَّعِ     والنَّْفَس ُرْضـها بـاعتزاٍل دائـمٍ      

 وخماِلٍف مثـَل الَعـُدوِّ اَألْبـَشعِ       وهواَك جاِهْدُه جهـاَد منـاِزعٍ     

ـ       ِت الزماِن اُملْزِمـعِ   ـفاين وساعا  واعُمْر بأوراِد العبادِة ُعْمَرَك الـ

 بَتــَدبٍُّر وَتَرتُّــٍل وَتَخــشُّعِ   واتُل القرآَن َكالَم َربِّـك دائمـاً      

 َمرِّ الزماِن مَع احلـضوِر اَألَمجـعِ       والذِّْكَر الِزْمـُه وواِظْبـُه علـى      

 وهو الدواُء لكلِّ قلـٍب ُموَجـعِ       فهو الغذاُء لكـلِّ قلـٍب ُمْهَتـدٍ       



  )٨٧( 

 ومكاَنها من ِديِن ربِّك واخـضعِ      رْف حقَّها وعليك بالصَّْلواِت فاع  

ــَوزَِّع واحِسْن حمافظًة عليها واْحـُضَرنْ     ــْل وال َتَت ــا وال َتْغَف  فيه

 بيِت اإللِه فُقْم بَفْرِضَك واْسـِرعِ      والصوِم والزَّْكـواِت واَحلـجِّ إىل     

 ِعفاذُكْر َمماَتك واْخَش ُسوَء اَملْصرَ     واعلْم بأنك عن قريـٍب َميِّـتٌ      

 يف بطِن قـٍرب مـن َفـالٍة َبْلَقـعِ          واذُكْر بأنك عن قليـٍل صـائرٌ       

 والوزِن واجلسِر اَملُهـوِل األشـنعِ      ومن القبوِر إىل النشوِر ِلَمْحـَشرٍ     

ــا  ــٍة ونعيِمه ــصُري جلن ــمَّ امل  )١(أو حرِّ ناٍر والعـذاِب اَألْفَظـعِ       ُث

ليـه  هذا هو منهج التصوف عند أهله ورجاله، وهذا الـذي ع          
 . املعوَّل 

  
    للوليالضوابط المميزة بين الكرامة

   للمدعيواالستدراج
كما صار اَخلْلُط والتشويُش يف هذا العصِر حوَل مسألِة الصوفيِة          
والتصوف فقد امتدَّ التشويش إىل كثري من مثرات العمـل الـصاحل            
ومظاهر رجاله من الصاحلني، وكان من نتائج هذا اخللط املتعمَّـد           

                                                           
 . الطبعة األوىل١٨١-١٧٩ديوان اإلمام احلداد ص) ١(



  )٨٨( 

يش املربمج تساوي الكرامِة اليت تصدر من أولياء الّله بالدجل          والتشو
والسحر والشعوذة اجلارية على أيدي أولياء الشيطان، حىت صـار          
اجليل املخدوع ال ُيَصدُِّق بثمرات األعمال الـصاحلة يف األوليـاء،           
فضًال عن تأييد صدورها أو بروزها على أيدي َمن يشاء الّلـه لـه              

 . ذلك 

زمان وأهله، وِرفقًا وإشفاقًا م حىت ال َيْبَهُتـوا احلـقَّ           وجماراًة لل 
ويستقبحوه َأْلَزْمنا أنُفَسنا يف هذه الترمجة جتاوَز كرامات الـصاحلني،          
وإذا َلِزَم احلاُل أو اضُطِررنا لذكِر شيٍء منـها شـفعناها بالتعليـل             
والتحليل حىت ال تصبح خارجة عن حد الربهـان والـدليل، وقـد             

شروط االتِّصاف يف َمن     ((لبحَث يف هذه املسألة يف كتاب       استوفينا ا 
، ))يطاِلُع كتَب األسالف كاَملْشَرِع والُغَرِر والتِّرياِق واجلوهر الشَّّفاف       

وهو حبٌث ال يستغىن عنه راغٌب يف معرفة احلق بلسان أهـل هـذا              
العصر، ومنه نستقي إيضاح الضوابط اليت وضعناها عنوانًا هلذا الفصل          

 .ه الترمجة يف هذ



  )٨٩( 

  الكرامات والخوارق
تعترب الكرامات إحدى مثرات الطاعة للعبد املسلم إذا صدق مع          
الّله، وليست الزمًة له، والثابُت عن املتقدمني من السلف الـصاحل           
حبضرموت خاصًة أم كانوا ال يهتمون بالكرامة بكوا مطلبًا من          

 ُيـْؤَثُر عنـهم     مطالب الطاعة وال شرطًا من شروط الوالية، وإمنا       
، وإذا ما أجرى الّلُه سبحانه وتعاىل       ))االستقامة أعظُم كرامة   ((: قوهلم

شيئًا من اَخلْرِق للعادة على يد أحٍد من عباده وُعِلَم حاله الظاهر من             
 معامالته وعاداتـه    ((االستقامة والصدق واإلخالص لّله من خالل       

 واعُتِقد فيـه الـصالُح       ُسلِّم له ما أجرى الّله على يديه       ))وعباداته  
وُطِلب منه الدعاُء، مع عدم االعتقاد بعصمته وال بشرط اسـتمرار           

 .)١(تكرار كرامته 

إن أساس عالقتنا بالكرامة يكمن يف مثـرات سـلوك أسـالفنا            
الصاحلني حبضرموت وغريها، وهي أيضا عالقتنا َمبن خرق العـادة          

 علـى القواعـد     وُنِقل ذلك عنه يف املاضي أو احلاضر أو املستقبل        
 :التالية

                                                           
 . باختصار )) شروط االتصاف ((عن ) ١(



  )٩٠( 

ن الكرامَة انفعاٌل خيلقه الّله تعاىل يف بعض الظواهر على          أ: أوال  
من عباد الّلـه    عبد  غري معتادها لتأييِد حقٍّ أو َدْحِض باطٍل على يد          

 .الصاحلني

ليس كلُّ ويلٍّ ذا كرامة، وال كلُّ ذي خرٍق ملألوِف العادة           : ثانيا  
 شرطًا مـن    - أهل السنة واجلماعة      عند -بويلٍّ، وليسِت الكرامُة    

 .شروط الوالية، وإمنا أهمُّ شروط الوالية تقوى الّله
قد يلتبس على الناس أمُر الكرامة بالـسحر والـشعوذة          : ثالثا  

وغريها، وال ميكن الفصل بينهما إال من خالل شـواهِد الـسلوِك            
 .الذايت، وشهادِة أهِل عصره له بالصالح والتقوى

شرط اإلميان َأْن ُأَصدَِّق بكرامة فالٍن أو خارقة        ليس من   : رابعا  
عّالن، وإمنا شرط اإلميان أن ال ُأَكذَِّب حبصول ذلك ملن اتقى الّلـه             

 .عموما

وجوُب العلم بأنَّ غالَب الكراماِت واحلكاياِت اُملْثَبَتـِة        : خامسا  
يف غالب كتب التراجم منقولٌة بلفظ الرواة وتصرُِّفهم وليست مثبتًة          

 الويل ذاته، وهذا من أسباب اإلفراط يف الوصف وحـصول           بلفظ
الزيادات اليت َتْصِرُف احلكاياِت عن حقائقها، وقد تابعنـا هـذه           



  )٩١( 

الظاهرَة يف بعض كتب التراجم فترجَّح لنا أن كثريًا من الُكّتـاب            
ُيْفِرُطون يف مسألِة ُحْسِن الظَّنِّ، وكذلك يف إبراز مقام الشيوخ أمام           

اد فَيِزيدون وُيْنِقصون، ويعظِّمون ويهوِّلون، ولـيس       األشباه واألند 
، )) اجلوهِر الشفاف    ((َأَدلَّ على ما ذكرنا هنا مما اعترف به مؤلُف          

قـال  ) ٨: ١(فَأْنِصْت وَتَدبَّْر ملا يقوله هذا املؤلف يف أول الكتاب          
 : املؤلف 

حلكايـة  وقد ُأَغيُِّر ِبناَء بعِض احلكاياِت، ُثمَّ َأْنُظـُر إىل معـىن ا           
وصورِتها، مث ُأثِبُتها على َرِمسها مبا َحُسَن من البناء، وَأَتَكلََّم فيهـا            
على لسان احلال، وال أعبأ فيما سبق بزائد اللفظ وناقصه، وسابقه           

وَحَذْفُت اإلسناَد مـن    ! والحقه، وُأْبِدُل يف بعضها بعَض األلفاظ       
  . ))الطبقات الثالِث اُألَول 

 ُغْنَيـٌة كافيـٌة     )) اجلوهر الشفاف    ((لف  ويف هذا البسط من مؤ    
لالستدالل على ما قررناه من زيادة النََّقَلِة والَكَتَبِة وصرِف النص يف           

 .  )١(بعض األحيان مبا ُيِضيُفونه من الفهم عن حقيقة حال املتكلم به 

                                                           
 بتحقيٍق للفقري كاتب الترمجة يتناول متابعة احلكايـات         )) اجلوهر الشفاف    ((ُخدم  ) ١(

واألوجه العقلية املناسبة لفهم الكرامات واألحوال املذكورة مبا يناسـب          وأصوهلا  
القاموس العصري وفهم اإلنسان املعاصر الذي تشكل عليه مثل هذه األمور، وال            



  )٩٢( 

وها أنذا أضُع بني يدي القارئ واحدًة مـن هـذه احلكايـات             
 وللتأكيـد أن نـسبَة الطاّمـات        لالستدالل ا على ما ذكرُت،    

والشَّطحات لبعض األولياء تأيت غالبًا من نقِل التالميذ واملريـدين          
 .وسوِء تفسريهم لألقوال 

 يف ترمجته لألستاذ األعظـم      )) اجلوهر الشفاف    ((كتب مؤلف   
 : ))احلكاية اخلامسة والثالثون((الفقيه املقدم 

 الفقيـه املقـدم     روى املشايخ رضي الّله عنهم أن شيخ شيوخنا       
حممد بن علي رضي الّله عنه خرج ذات يوم من األيام إىل شـارع              
من شوارع ترمي وكان ذلك الشارع مطروقا، فوقف الشيخ فيه فَمرَّ           
به بدويٌّ معه مجٌل عليه سعٌف، فساومه الشيخ يف الـسعف فـأىب             

                                                                                                                             
 . زال هذا التحقيق جاريًا 

 مـن   )) اجلوهر الشفاف    ((وكان سبب االهتمام ذا التحقيق ما يوجد يف         
عض موقف احلرية وخاصـة أولئـك الـذين         حكايات وأحوال يقف عندها الب    

 . يعتقدون أن السلف يبالغون يف وصف أنفسهم وأحواهلم 

وقد الحظنا أن الكرامات واألحوال على أمناط، منـها كرامـات ميكـن             
تأويلها، ومنها كرامات يتوقف عندها ويتحقق يف نقلها من حيث زيادة املؤلـف             

 . ء الّله عند ظهوره أو عدم ثقة الناقل، وأمناط أخرى ستظهر إن شا



  )٩٣( 

ِبِع : البدوي أن يبيع السعف للشيخ بالذي أراد، فقال له احلاضرون         
 للشيخ بالذي أراد، فأتى إليه الفقيه األجل اإلمام األكمـل           السعَف

ِبِع الشيَخ السعَف مبا أراد     : أمحد بن عبد الرمحن أبو علوي وقال له       
فإن الشيخ كذا وكذا، وذكر شيئا من مناقب الشيخ، فقـال لـه             

هو الشيخ حممد بن علي الّله ؟ فلما مسع الشيُخ ِذْكَر الّله            : البدوي  
 .إخل .. وسقط مغشيًا عليه .. أنا الّله.. نعم: ه قال بأعلى صوت

 لكن كان نقلـهم     )١( وغُريه )) الترياق   ((وهذه احلكايات نقلها    
 ليست بصفة االسـتنكار ولكـن بـصفة         ))!أنا الّله   ((لقول الفقيه   

اإلقرار، وهذا عكس الواقع ألن الفقيه خرَّ مغشّيًا عليه من ِعَظـِم            
 .الصدمة َلّما قال البدوي ذلك 

                                                           
 شـرح   (( و ))الغرر   ك ((، إشارٌة إىل العديد من كتب التراجم        )) وغُريه   ((: قولنا  ) ١(

، فكلهم َفسَُّروا العبارة بصفة اإلقرار وعللوا ذلك مبا يليق          )) املشرع   (( و ))العينية  
الفقيه الواثِق  مبقام الفقيه املقدم، مع العلم أن اللفظَة وإصابَة الفقيه باإلغماء ومقاَم            

بربه ُيربز َأنَّ اللفظَة كانت بصيغة االستنكار، وهو الالئق حّقًا مبقام عاِلٍم جمتهـٍد              
َيْعِرُف مقامات الرجاء واخلوف، وهذا الذي يدل عليه ِسياُق العبـارة للمتأمـل             

 . والباحث 



  )٩٤( 

شاع يف العصور السالفة االهتمام الكلِّـيُّ بتـسجيل         : سادسا  
ورواية الكرامات يف التراجم استجابة ملستوى فهم الناس وثقافام         
ورغبام وكانت آنذاك أهمَّ ما يتميز به الويلُّ عند العوام، أما بقية            
األعمال واملربات واألخالق فيتـساوى فيهـا غالـب العلمـاء           

زوا أو جيعلون الكالم عنها عرضًا عابرًا فقـط،    والصلحاء، فيتجاو 
وينتقون من جممل احلياة أخبار اخلوارق كيفما كانت علـى غـري            
متحيص وال تدقيق، وهذا واضح كل الوضوح إذا طالعَت كتابًا من           

 .كتب التراجم القدمية
فعلى سبيل املثال ال احلصر وخالل مجع مواد هذه الترمجة َأِجـُد            

يدي من تراجم اإلمام الفقيه املقـدم ترضـخ لثقافـة           كافََّة ما بني    
الكاتب وعصره، وال أجُد أحدًا من هؤالء املترمجني مـن يعمـل            
الذهن يف كافَِّة ما ُيروى َعِن الفقيِه املقدم أو عن غريه ؛ ليجعل من              
احلكايات واَملْرِوّياِت َحَدثًا واقعيًا ميكن استيعابه وفهُمه وتعليُله، إما         

ِيِني غامِض عباراته، وإما بإرجاِعه إىل مستوى القـدرة         بشرِحه وَتبْ 
والُكّتاُب واملترِجموَن األوائُل   . اإلهلية الفاعلة يف احلدث واملسببة له       

معذورون يف ذلك، وال ميكن حباٍل من األحوال أن ُنَخطَِّئ عمَلهم ؛            
 .  ألنه مثرُة ِفقِهِهْم وِعْلِمِهم ومستوى ثقافِة عصرهم 



  )٩٥( 

ها األخ القارئ وأنت تقرأ ما أثبتناه هنا مـن تعليـٍل     أما ترى أيُّ  
وحتليٍل وتبسيٍط لظواهر الكرامِة واحلكايِة أن يف احلياِة من رجـال           
عصرنا وجيلنا من ال يستسيُغ هذا التعليل والتحليل ؟ وإمنا يعتـربه            

ليه املترِجمون ورضَيُه الشيوُخ السابقون،     حتريفًا حلقيقِة ما َأْجَمَع ع    
وَتَرُكوُه كما هو لالطالع دون أن َيَمسُّوُه بتحليل وال تعليـل وال            
مناقشة، وهؤالء القائلني ذه القول فئـٌة ال زالـْت حتمـُل ذاَت             
التََّصوُّراِت اَملْبِنيَِّة على سالمة ما ُرِوَي وما كتـب بلـسان ذلـك             

 يف فهم املتأخريَن وثقافـام وأسـلوب        العصر، وأن الفساَد كامنٌ   
 .دراسام

وهلذا السبب وللخروج من هذه املتناقضات بني فكر وَقبوِل جيٍل 
دون جيٍل، َحَمْلنا أقالَمنا حملاولة اإليـضاح والتقريـب حـسب           
املستطاع، حبيث يظل احترام اجلميع لعباد الّله الصاحلني قائمًا دون          

ن مث نرجع إىل التراث ونفهمـه       َمساِس شخصيام وعقائدهم، وم   
بلغة عصرنا مقرونا باالستدالالت والرباهني والتحلـيالت، ومـا         
استعجم من التراث ومل نفهمه نترُكه كما هو وال ُنْصِدُر به ُحكمًا            
على الواصف له وال املوصوف، ألن هذه احلكاياِت أخباٌر وآثـاٌر           

ما مل ُيفهم منها   ُيستفاد من روايتها عندما تكون مفهومًة ومعلومة، و       



  )٩٦( 

ُيعرض على الضوابط املذكورة سلفًا، فإن تطابقْت معهـا فتلـك           
ظاهرٌة نادرٌة، وإن مل تتطابق معها فُتترُك كما هـي حتـت دائـرة     
االستفهام، وُيلتفُت إىل أعماِل وجماهداِت وَمَبّراِت أولئك الصاحلني،        

يضًا ضابُط  فهي األصُل وعليها املعوَُّل يف االقتداء واالهتداء، وهي أ        
التمييِز بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، وبني الكرامة والـدََّجل،          
وبني انفعال الظواهر ألهل احلق وبني انفعاهلا ألهل الباطل، وكالمها          
البد يف احلياة، وذلك أمُر الّله يف العباد، وقد َجَمَع يف عهد رسول             

ة وبـني اسـتدراج     الّله صلى الّله عليه وآله وسلم بني معجزة النبو        
الكاذبني كمسيلمة واألسود العنسي وسجاح وغريهم، ويف الوقت        

ل على رسول الّله حقًا وصدقًا كان مسيلمة        نـزالذي كان القرآن ي   
الكذاب يعلن كذب القرآن والرسالة ويقرئ قومه قرآنـا آخـر،           
ويظهر هلم كراماٍت مصنعًة باحليلة واخلداع، فكان ملـسيلمة قـوٌم           

ينقطعوا مبوت مسيلمة ومل ينقرضوا، وكان لرسول الّلـه         وأتباٌع مل   
قوم وأتباع مل تنقطع منهم الكرامات واآليات مبوت رسـول الّلـه       

، بل بارك الّله يف آثارهم،      )١(صلى الّله عليه وآله وسلم ومل ينقرضوا      

                                                           
هذه قاعدة معروفة ومعلومة، فمدرسة التمذهب باملذاهب على هذه الكيفية مـن            ) ١(

الترابط منذ العصر األول إىل اليوم، وتقابلها املدرسة احلديثة الداعية لنبذ املذهبية            



  )٩٧( 

. فَصلِّ ِلَربَِّك واحنْر    .  ِإّنا َأعطيناَك الَكوَثر   ﴿: وحقق فيهم قول ربه   
 .  صدق الّله العظيم ﴾َئَك ُهَو اَألبَتر ِإنَّ شاِن
 

  ضوابط الشطحات والعبارات الموهمة
ُيتهم الصوفيُة يف عصرنا بأم يتجاوزون حد األدب مع الّله فيما           
يصدر عنهم من عبارات وشطحات شعرية ونثرية، ويستدل علـى          
ذلك الشطح بقصائد ابن الفارض وكتب ابن عـريب وعبـارات           

ن هذه العبارات والشطحات عمَّم املتـأخرون       احلالج وغريهم، وم  
حكم املروق والفساد على مدارس التصوف والصوفية، أينما كانوا         
وكيفما كانوا، وخاصة يف هذا العصر الذي كثرت فيـه كتابـة            
 .  الرسائل واملصنفات وصارت توزع جمانا وتنقل من بالد إىل أخرى

حديثنا أنه لـن    وحنن يف هذه الترمجة قد أوضحنا حدود تناولنا و        
يتعدى التعليل واإليضاح لقواعد مدرسة حضرموت، مدرسة الفقيه        
املقدم، ولكنا يف بعض األحايني ال بد أن نتجاوز هـذه القاعـدة             

                                                                                                                             
وحماربة الصوفية ومنهج آل البيت النبوي، فلها تسلسل تارخيي عرب الزمـان إىل             

 .األصول األساسية الواضعة قواعد اخلالف، وهكذا 



  )٩٨( 

ونشري إىل تاريخ االعتدال يف التصوف كله، ألن مدرسة االعتدال          
متثل رابطًا واحدًا ومنهجًا متشاًا أمام طريف اإلفـراط والتفـريط،           

التـصوف  ((طح والعبارات املومهـة مل تكـن حمـصورة يف           فالش
 وإمنا مشلت عددًا من رجال العلم واحلديث واألصـول،          ))والصوفية

فهناك هلم أقوال وأحكام وعبارات يف التوحيد والعقائد ويف الفقـه           
واحلديث واجلرح والتعديل ال تقل خطرا عن عبارات الـشاطحني          

 . من الصوفية 

 الصاحل عاجلوا هذه املـسائل برويـة        ومع كل هذا فإن السلف    
وتعقل ومل يذهبوا مذهب املفرطني الذين حكموا بكفـر بعـض           
الصوفية الشاطحني وال مبروق العلماء اُملْفِرِطني وال املفّرطني، فمن         
أقوال سلفنا الصاحل مبدرسة حضرموت حول هذه املسائل يقـول          

 : اإلمام احلداد يكتب لبعض مريديه 
 بالشيخ ابن عريب وال بأضرابه فـإن ذلـك           ال تعلق خاطرك   ((

معجزة، ورمبا دعا بعَض الناس إىل الدعوى مبا ال يفعلـه، فعليـك             
بالعلوم الَغّزاِلّية وما جرى جمراها من الصوفيات والفقهيات اليت هي          



  )٩٩( 

علوم الشرع، وصريح الكتاب والسنة، فَثمَّ الـسالمُة والغنيمـُة،          
 . )١())ش على اإلنسان سلوكهواحتِرْز مما سوى ذلك فإنه رمبا يشو

 فـيض   ((وكتب الشيخ عبد الّلـه بـن أمحـد باسـودان يف             
وقد سأل الشيُخ أمحُد بن عبد القادر اِحلْفِظي العجيلي         : )٢())األسرار

سيدي أمحَد بن علوي مجل الليل باعلوي نفع الّلـه مـا عـن              
ه الذي أرا :  البن عريب، فأجابه رضي الّله عنه مبا نصه          ))الفصوص((

الَكفُّ عن اخلوض يف اإلشارات، وعدم صرف الزمن يف فهم تلك           
العبارات، وذلك ألن الطالب العامل ال جيعل مهََّته متفرقًة إىل غـري            
جهة احلق املفيض على كل ُمقبٍل عليه صنوف اإلحسان، وتلـك           
الرموز واإلشارات ال تصلح أن تكون مفيدًة لكل فرد أصالًة، فإن           

احد من أولئك القوم ال يدري علـى أي         صدورها من الشخص الو   
وجهة صدرْت وعلى أي حال جرت على لسانه، بل إن من أجرى            
الّله تعاىل على لسانه ما ُذِكَر إذا كان من أرباب الثبات ال َيِقـُف              
عنَده وال يعمل مبقتضاه يف كل آن  ؛ ألن كثريًا ما خييِّـُل الـوهُم                

ل احلياة، ورمبا ينقطـع     للعارفني صورًا مشتبهًة يقف بسببها يف كما      
                                                           

 ) .٢٣-٢٢: ٢(املكاتبات، مطبوع، ) ١(

 ) .١٩٧: ١( للشيخ باسودان، خمطوط، )) فيض األسرار (() ٢(



  )١٠٠( 

بعُضهم إذا سار معها، فاحلزم كل احلزم يف إشغال الوقت وعمارته           
مبا برز من مرشد الكل اهلادي إىل الصراط املستقيم عليـه أفـضل             
الصالة والتسليم، من ذكر وتالوة وتدبر وعبادة مع خشوع وإفادة          

رشد وإستفادة، واالشتغال بالسنة وتفهم أسرارها على الوجه الذي أ     
  .))إليه صاحبها، ومضى عليه ورثته من بعده 

هذا وقد ظهر يف مدرسة حضرموت من ُنـسب إليـه بعـض             
الشطحات واألقوال املومهة، إال أن هذه األقوال تعرض على حقيقة          
حال املتكلم ا، فإن ُوجد أن حاله التخليط والتخبيط فالعبارة ِنتاٌج           

االستقامة وهو مشهود لـه     من ِنتاِج َخلِطه وخبِطه، وإن كان حاله        
 إن -من أهل عصره بالتقوى واملراقبة لّله والوالية فتعترب هذه املقولة        

 إشكاًال ُيَؤوَُّل عن ظاهره مبا حيتمل معىن آخر تسعه          -صّحت عنه   
 .العبارة

ويف هذا املضمار كتب السيد العالمة حممد بن أمحد الـشاطري           
ىل انتـشار التـصوف     مـشريا إ  ) ٢٥٥: ٢ ()) أدوار التاريخ    ((يف  

 وهكذا انتشر التصوف    ((: حبضرموت وأثره يف احلياة الفكرية فقال       
 ولكـن   -بعد ظهور الفقيه املقـدم      :  أي   -حبضرموت فيما بعد    

بصورٍة مهذَّبٍة منتقاٍة وبعيدٍة عن الغلو وجمانبة الشرع، وبالرغم من          



  )١٠١( 

َب إليها  هذا فإنه مل َيْخُل املطاُف عن شخصياٍت حضرميٍة كبريٍة ُنسِ         
ما ُيخاِلُف ظاهَر الشرع من تبجُّحاٍت وشطحاٍت كما ُنـِسَب إىل           
غريها من صوفية األقطار األخرى ؛ ولكن ذلك مل يأِت عن سـوِء             
قصٍد طبعًا ملا ُعِرُفوا به من مثاليٍة وإمياٍن متني، فإذا ُأِسيَء تفسري هذه             

ة، ولعـلَّ   الشطحات فقد ُعِذَر أصحاُبها ألم قالوها يف حالِة غيبوب        
 .)١( ))هذا أسلُم وأحزُم من َأْن َنَضَعُهم موقَع التَُّهِم والعياذ بالّله 

 ظاهرة  ((وإضافة إىل ما ذكره هؤالء العلماء، فإنه من املعلوم أن           
 ال متثل يف منهج سلفنا الصاحل وال        ))الشطح والطامات والتبجحات    

عليه أمـر االّتبـاع     يف ج الفرد منهم قاعدًة وال ُتَعدُّ أصًال ينبين          
 حاالٍت طارئًة تعرب عن ذاا مقرونة     - إن صحت    -واالقتداء، وإمنا   
 خارجًة عن مألوف علمه     )) ِلذاِت القائل    ((لت فيه   يباحلال الذي ق  

وطبعه، وال ُيقاس ما عقيدته وال علمه وال جـه يف الـسلوك             
 انفعـاٍل   واملعرفة، ألن بعض األولياء قد يبلغ م احلال املترتب على         

معٍني أو غضٍب أو حتدٍّ أو منافسِة أضداٍد أو غري ذلك من مسببات             
اإلثارة الطبعية الشاذة، أو يكون يف حالة فرح واستئناس برمحة الّله،           

لق مـن  نـزوما يطرأ من الوجد والشوق بعد متام طاعة أو عبادة فت        
                                                           

 ) . ٢٥٥: ٢()) ر التاريخ ا أدو(( )١(



  )١٠٢( 

 لسانه كلمة أو عبارة توهم الشك يف ظاهر لفظها، وتثري االستغراب          
عند تأمل معناها، فيثبتها املريدون املتنافسون ويروجون خربها بني         
األنداد واألضداد كعبارة متميزة وذات مدلول خاص، وكان األوىل         

 أهـل   ((واألثبت واألسلم أن ال ُتروى وال ُتكتب ألا ال تعد عند            
 عند أهل الثبات مطلبًا وال      (( فضيلًة أبدًا، بل هي ليست       ))الطريق  

  .))غاية 
 

  أوائل تالميذ الفقيه المقدم
استطاع األستاذ األعظم يف حياته املباركة بتوفيق الّلـه تعـاىل           
وعونه أن يربز منهجه األخالقيَّ مشفوعًا باملفهوم الصويف العـاملي          
املتمثل يف مساندة املدرسة الشعيبية املغّربية، ومدعوما باالسـتجابة         

 بـذات الـدعوة يف أوديـة        احمللية التامة من قبل املشايخ القائمني     
حضرموت وعلى رأسهم الشيخ الكبري سعيد بن عيسى العمودي،         
ومل مير زمن قصري إال وقد برزت آثار هـذه الـدعوة املباركـة              
يتصدرها كبار علماء وشيوخ حضرموت، وكان من أبرز الرجال         
اآلخذين منهج العلم الروحي على يد الفقيه املقدم عدٌد من الشيوخ           

 :ومنهم



  )١٠٣( 

 

 .)١(الشيخ العالمة عبد الّله بن حممد بن عبد الرمحن باعباد -١

                                                           
كان من أبرز مشايخ حضرموت     :  مبا مثاله خمتصرا     )) طبقات اخلواص    ((ترجم له يف    ) ١(

قدرًا وأعظمهم شهرة، صحب يف البداية الشريف الصاحل حممد بن علـي بـاعلوي              
 حيبه حبًا شديدًا، مث رحل إىل الـشيخ         واستفاد منه واقتبس من علومه، وكان الفقيه      

أمحد بن أيب اجلعد وأخذ عنه وانتفع به، ولقي الشيخ أبا الغيث بن مجيل وغريه مـن                 
 .األكابر وانتفع م

واشتهر كثريا يف البالد وحىت قصده الناس من نواٍح شّتى، وَتِبَعه َخْلٌق كـثٌري              
 يف حوايل ألف ومخسمائة نفس،      حىت إنه قصد مرًة زيارة قرب النيب هود عليه السالم         

وكان للشيخ باعباد كالم حسن يف التصوف ومكاتبـات مفيـدة إىل أصـحابه              
وكرامات وأحوال ظاهرة، وكان متباعدًا من الدنيا كثري الذم هلا، وكـان ينـهى              
أصحابه من االحتباء حال األذان ألا حال دعوة إىل أداء أمر الّله تعاىل، وحقهـا               

تثال وترك التمكن باجللوس، وكان إذا أراد أن يؤدب بعض أتباعـه            املبادرة إىل االم  
 .لسوء أدب يصدر منه ألزمه مزيدًا من أوراده

 ودفن مبقربة مدينة شبام، وقريته معروفة هناك وله ذرية          ٦٨٧تويف آخر سنة    
 طبقات  ((انتهى عن   . كبرية يعرفون إىل اليوم بآل باعباد، ومساكنهم حضرموت         

 . بتصرف وزيادات من املؤلف١٧٩-١٧٦ ص))اخلواص 

أن الفقيه املقدم كان حيب الشيخ عبد الّله حبـا مجـا            )) الترياق  (( وجاء يف   
 كل ذلك من حمبته له      ))لو كان الشيخ عبد الّله قذاه يف عيين ملا جرحتين         ((: ويقول

 .مث من حسن تربيته له



  )١٠٤( 

 .)١(الشيخ عبد الرمحن بن حممد باعباد -٢
 )٢(الشيخ عبد الّله بن إبراهيم قشري -٣
 .)٣(الشيخ سعيد بن عمر باحلاف -٤
  . )٤(الشيخ إبراهيم بن حيىي بافضل -٥

                                                           
 األخذ والطلب واالنتفاع    عبد الرمحن حممد باعباد هو أخو الشيخ عبد الّله وقرينه يف          ) ١(

بسيدنا الفقيه املقدم، وكان له االنطواء الكامل واحملبة الفائقة حىت نال بذلك املقـام              
 . األسىن 

عبد الّله بن إبراهيم باقشري من كبار األئمة العلماء حبضرموت، كان ممن اشـتهر              ) ٢(
ال فيـه الـشيخ     ه علما غزيرا، ق   بصحبة الفقيه املقدم وانتفع به كثريا واستفاد من       

صاحب هذا القرب صـاحب  : الرمحن بن عبدالّله بن أسعد اليافعي ملا زار قربه   عبد
لواء يوم القيامة، هذا رجل يباهي الّله به مالئكته، هذا رجٌل يف وجهِه ُغرٌَّة كوجِه         

وكان كـثري التبجيـل والتعظـيم       .  حممِد بِن عبِدالّله صلى الّله عليه وآله وسلم       
 .البيت النبوي، ملا هم من الشرف الطاهر والنسب الفاخرواالحترام آلل 

الشيخ سعيد بن عمر باحلاف من أكابر تالميذ الفقيه املقـدم الـذي انطـوت               ) ٣(
وشائجهم يف وشاجه، وممن انتفع به انتفاعا خاصا وعاما حىت بلغ بـه املراتـب               

ـ              ه كلـها   العلية يف قدم الطريق وارتبط حاله حبال شيخه حىت كان يراه يف أحوال
 .  وغريه)) الترياق ((بصور ومقامات ومراتب راقية، أشار إليها كتاب 

أحد كبار التالمذة الذين انتفعوا باألخذ الكامل عن الفقيه املقدم، عـاش بتـرمي              ) ٤(
وتويف ا، وكان من الشيوخ األفاضل الذين كانوا يف غاية من اإلخبات والقيـام              

أنفق حياته يف سبيل العلـم      . والزهد والتواضع بالطاعة لّله تعاىل مع كمال الورع       



  )١٠٥( 

 . ) ١(علي بن حممد اخلطيب الشيخ  -٦
 .)٢(حممد اخلطيبالشيخ أمحد بن  -٧
  .)٣(الشيخ سعد بن عبد الّله أكدر -٨

                                                                                                                             
والتعليم مع الصرب على شظف العيش، وعرف بفنائه الكامل يف حمبة أهل البيـت              

 .النبوي واالنطواء فيهم

من فقهاء وعلماء ترمي األكابر الذين حتدد أخذهم عن الـشيوخ وكـان فتحـه               ) ١(
ته كلها يف نشر العلـم      وانطواؤه الكامل يف شيخه الفقيه املقدم، وقد أمضى حيا        

بترمي متنقال بني زواياها ومساجدها، عاصر االس بالعلوم الفقهيـة واحلـديث            
والصوفية منطرحا كل االنطراح لشيوخه من آل البيت النبوي الـذي يـأيت يف              

 .مقدمتهم اإلمام الفقيه املقدم

انتفاعه على الفقيه   من املشايخ األفاضل، ولد بترمي وترىب فيها، وكان ُجلُّ َأْخِذه و          ) ٢(
املقدم وخترج به وقضى معظم حياته بعد الفقيه متصدرا يف التعليم مبساجد تـرمي              
وزواياها مع الغاية يف التواضع وحب اخلمول والزهد يف الدنيا، حىت تويف بتـرمي              

 .ودفن ا

ومن هذا البيت استشهد     الذين عرفتهم ترمي ونواحيها،      من مشايخ العلم الصلحاء   ) ٣(
، وقد نشأ   ٥٧٦خان يس وأمحد ابنا سامل بن أيب أكدر يف فتنة الزجنيلي سنة             الشي

الشيخ سعد على غاية من االجتهاد يف طلب العلم وأخذ الطريق على يد شـيخه               
اإلمام الفقيه املقدم حىت برز يف الطاعات واألوراد ويف العلوم على كـثري مـن               

ع به خلق كثري، ومع هـذا فقـد         أقرانه، وأقامه الّله حجًة يف العلم والعمل وانتف       
كانت حرفته اخلياطة وكان يذكر الّله مع كل قطعة خييطها يف الثوب، وخـاط              
مرة قميصا، وملا فرغ منه تذكر أن قطعة منه مل يذكر الّله تعاىل عنـدها فـنقض           



  )١٠٦( 

 .الشيخ علوي بن الفقيه املقدم -٩
 .الشيخ عبد الّله ابن الفقيه املقدم -١٠
 .الشيخ أمحد ابن الفقيه املقدم -١١
 .الشيخ عبد الّله بن علوي ابن الفقيه املقدم -١٢
 .الشيخ أبو بكر بن أمحد ابن الفقيه املقدم -١٣

ن طالئع التالميذ واملريدين اآلخذين عن الفقيـه إبـان          هؤالء م 
حياته وتصديره يف ترمي، ومل يكن التالميذ حمصورين يف هذا العدد           
املذكور، بل كان اتمع كله مستجيبا لدعوة اإلمام الفقيه املقدم،          
منتفعا بعلومه، ملتفا حول مدرسته، حمبا لشخـصيته الـيت بناهـا            

 يف العلم والعمل، والّله ال يضيع أجـر         بالصدق مع الّله واإلخالص   
 .من أحسن عمال

                                                                                                                             
خياطة القميص مث خاطه مرة أخرى وهو يذكر الّله، تويف يف مجاد اآلخـر عـام                

  . ٢٣٨ ص))وهر الشفافاجل((انتهى عن  . ٧٧١



  )١٠٧( 

   وفي الكسب الحالل في العلومالفقيه المقدم مثال
كان من أهم مميزات مدرسة اإلمام الفقيه املقدم أـا مدرسـة            
مجعت يف دعوا بني شّقي العلم والعمل، وبني التوكل والتعـرض           

ن الـسلف   لألسباب، وإذ كان املتأخرون قد تشوشت فهومهم ع       
حيث مل يعرفوا شيئا عن حيام العملية، وعـن طلبـهم للـرزق             

تأملوا يف حقيقة حال هـؤالء      يبأسباب الكسب احلالل، فعليهم أن      
األئمة من أهل البيت يف حضرموت وكيف تفردوا يف صوفيتهم ويف        

 .  علومهم وأعماهلم 

وبرغم أن الدعوة إىل الكسب احلالل وبذل األموال يف صنوف          
، إال أن   )١(اخلري هي ديدن آل البيت منذ عهد اإلمام املهـاجر         أوجه  

الفقيه املقدم رسخ هذا التوجه وأورثه أكابر أهل بيته كي ال يكونوا            
عالة على أحد من الناس، ويف هذا املضمار كتب الـسيد صـاحل             

إن أجدادنا الصوفية مل يكونـوا      : )) تاريخ حضرموت    ((احلامد يف   
عن األسباب، وترك السعي على العيال،      كما يظن م من التخلي      

                                                           
خرج اإلمام املهاجر من العراق وهو حيمل معه ثروة طائلة من الذهب، وملا وصل              ) ١(

إىل حضرموت اشترى يف وادي دوعن عقارا مث وهبه ألحد مواليـه، مث اشـترى            
  .٧١٩ ص)) تاريخ حضرموت ((عن . غريه ووهبه آلخر وهكذا 



  )١٠٨( 

بل كانوا خبالف ذلك، إذ مل مينعهم التصوف من عمارة أوديتـهم            
بالزراعة وغرس النخيل حىت صار يف تلك العهود جنانا غّناء، فقـد            
روى الثقاة من املؤرخني أن األستاذ الفقيه املقدم كان هـو املثـل             

تمر ثالمثائة وستني    من ال  -ميأل  :  أي   -األعلى يف ذلك، كان يرزم      
 .)١(اهـ. زيرا من التمر الفاضل عما يستهلكه أيام الرطب 

وكانت هذه التمور املخزونة تنفق على الفقراء واحملتاجني وذوي         
العسرة، حيث كان يتصدق كل يوم بزيد من تلك األزياد احملفوظة           

 .على عدد أيام السنة

رمه فحـدث   وأما ك  : )) تارخيه   ((كتب السيد صاحل احلامد يف      
عنه وال حرج، فقد واسى من تقدم ودرج، وتقدم يف اجلود علـى             
من مضى وفاقه، وترك الناس بني يديه ذوي فاقـة، وكانـت داره             
مشيدة البناء، رحبة الفناء، تلجأ إليها األيتام والفقـراء واألرامـل،           

 .)٢(ويفد عليه الراجي واآلمل 

: ٢٦٨ ص ))ار   األدو ((وكتب السيد حممد بن أمحد الشاطري يف        
 ٦٥٣وذكرْت مصادُر أخرى أن اإلمام الفقيه املقدم املتوىف سـنة           

                                                           
  . املصدر السابق )١(

  .٧٢٦صاملصدر السابق ) ٢(



  )١٠٩( 

من التمر بعد االستثمار والصدقة يف ِجراٍر ُمَعدٍَّة         ))يرزم  (( كان يكبس   
له ما ُيَقدَُّر مبئة ألٍف وعشرين ألِف ِرطٍل سنويا، وحلفيده اإلمام عبد            

اد حتصى، وال َيدَِّخُر منها  الّله بن علوي بن الفقيه أطياٌن ومتوٌر ال َتك        
 إال القليَل ألنه يشرك فيها الفقراء واملعوزين، وقـد مجـع الـسيد             
 عمر بن حممد العلوي من ودك الغنم اليت كان يرسلها له ثالثني َمّنًا             

 يف شهر واحد، ومن أوقافه علـى        - واَملنُّ مثانية وعشرون رطًال      -
ار ذهبا من األطيـان    مسجد باعلوي بترمي ما قيمته تسعون ألف دين       

 . انتهى . والنخيل واآلبار

ومع هذا االتساع يف الكسب وإنفاقه يف سبيل الّله، فقد كـان            
الفقيه على غاية من التواضع واخلمول، حىت أنه كان حيمل السمك           
يف كمه من السوق إىل أهله تواضعا، وكان إذا جاءه ضيف جيلسه            

 .)١(ركة أيدي املسلمنيعلى زير التمر ليأكل منه حاجته وليلتمس ب

                                                           
  .٩٢الترياق ) ١(



  )١١٠( 

  أسرة الفقيه المقدم
لية يف منهج التصوف أساس احلياة األسـرية،        نـزتعترب التربية امل  

ومنطلق توجه أفرادها، وكان آل البيت يف حـضرموت يعتنـون           
لية اعتناء تاما، وا خترج أئمة الرجـال وصـاحلات          نـزبالتربية امل 

 مناذج عديدة كلها    النساء، وتروي كتب التراجم من هذه املواقف      
تدور حول اهتمام الواقع كله مبسألة التربية، ومن البديهي جدًا أن           
اتمع الذي تبدأ األسرة فيه بالتربية يكون اتمع كله على جانب           

 ترمي  ((: من التعاضد والتآزر يف هذا املضمار، وهلذا يقال عن ترمي           
االهتمام بالتربية  ، وهذا يدل على انتشار أثر       ))شيُخ َمن ال له شيخ      

ل إىل احلياة العامة، والفقيه املقدم كان يف عصره رجـل           نـزمن امل 
التربية األول، وبتوجيهه ورعايته سار اتمـع احلـضرمي سـرية           
االقتداء الكامل باألسوة احلسنة صلى الّله عليه وآله وسلم، وسـار           

ينب أيضا يف هذا املسلك أهل بيته وذووه، فزوجته الصاحلة التقية ز          
بنت عمه أمحد كانت من أكثر من يليه عونًا له علـى منهجـه يف               
احلياة العامة واخلاصة، لقبت بأم الفقراء اقتداء بزينب زوجة الـنيب           
 صلى الّله عليه وآله وسلم، ولكثرة صدقتها على الفقراء واملساكني، 



  )١١١( 

بل ُرشحت من بعده للقيام بكثري من األمور اليت كان الفقيـه            
ها على الناس، وكان الفقيه املقدم هو الذي رشـحها يف           املقدم جيري 

حياته لقوة شخصيتها، والستعدادها وكفاءا، فصار تالمذة الفقيه        
وزواره يقصدوا لالسترشاد والتربك واالستشارة، وكانت ترتـب        
النفقات اخلاصة بالرباط املنسوب لزوجها بعد وفاته، كما اعتنت يف    

العتناء، حتثهم على الطاعات وتدهلم على      حياة الفقيه بأوالده غاية ا    
ما ينفعهم يف أمور دينهم ودنياهم، وتأمرهم بالذهاب إىل املساجد          

  . )١(ومرافقة أبيهم يف كل مواقع العلم والذكر وجمالس السلوك 

وذه التربية الصاحلة برز أبناء الفقيه املقدم يف حياته على غايـٍة            
 وهو الـذي    -األكرب علوي   من االستقامة وحسن السلوك، فابنه      

 بلغ مرتبة عظمى يف االهتداء واالقتداء، وكذلك        -يَكنَّى به الفقيه    
بقية أبناء الفقيه، وهم عبدالّله وأمحد، وقد تزوج كل هؤالء يف حياة  
والدهم، وأجنب كلٌّ منهم من األبناء والبنات ما قرت بـه عـني             

الشيخ عبدالّله  جدهم الفقيه، فالشيخ علوي أجنب عبدالّله وعليا، و       
أجنب حممدًا وفاطمة، والشيخ أمحد أجنب أبابكر وعلويـًا وعمـر،    

                                                           
 بترمي، ودفنت   ٦٩٩ شوال   ١٢وكانت وفاة الشيخة زينب أم الفقراء يوم السبت         ) ١(

 . مبقربة زنبل رمحها الّله رمحة األبرار 



  )١١٢( 

وكان هؤالء الصغار يدبون خلف آبائهم إىل املـسجد حيـضرون           
الصلوات ويقتبسون النور من مواقع الطاعات، حىت صـار يطلـق           

 تصغريا السم احلمامات، لكثـرة      ))ُحَميمات املسجد ((عليهم لقب   
 . يها مالزمتهم آلبائهم ف

 

  آثار الفقيه المقدم

بىن الفقيه املقدم يف حضرموت صرحا من العلم والتريـة بنـاء            
راسخا متمكنا أساسه الصدق مع اهللا وبذل اهـود يف إصـالح            
اإلنسان وأسباب حياته الدينية والدنيوية ، وهذا من أعظم آثاره اليت           
 طبقت بقاع العامل اإلنساين كله ، إذ شهدت حضرموت منذ ذلك          
احلني حتوال واسعا يف احلياة الفكرية ، ورست الطريقة العلوية علما           
وعمال وذوقا متفردة الرؤية متميزة األهداف ، تـربز يف سـلوك            
تالمذة الفقيه ودائرة أتباعه وأبنائه وأسرته الصاحلة، كما ترك رباطًا          
علمّيًا من أعظم أربطة البالد حشدا ونفعا وأثرا وتأثريًا كان حيمـل            

، كما ترك أراٍض زراعية مجة فيهـا مـن          ) ١( ويدرس منهجه  امسه

                                                           
، وقال عنه الـشاطري يف      ) ٣٠٨: ٢()) أدوار التاريخ   (( ورد ذكر هذا الرباط يف      ) ١(



  )١١٣( 

النخيل والزروع ما ال حيصى يصرف معظمه يف سـبيل املـصاحل            
 . )١(العامة

وأما آثاره املكتوبة فال ُيعلم منها اآلن شيء إال ما ورد يف كتب             
التاريخ احلضرمي بلفظ العموم كقول السيد املؤرخ حممد بن أمحد          

وله كتب أخرى يف التصوف     ) : ٣٠٢: ٢( ))راألدوا((الشاطري يف   
واحلقائق ، وبينه وبني بعض علماء عصره يف اخلـارج مراجعـات            

وكتبـه  : وزاد الشاطري يف احلاشية معلقًا      . اهـ  . ونقود وردود   
 . خطيٌة وعزيزُة الوجود 

ومما بقي من آثار الفقيه املقدم مثبوتًا يف كتب األدعية واألذكار           
 : إليههذا الورد املنسوب

 بسم الّله الرمحن الرحيم
لمني من الشقاوة إىل السعادة ، ومن النـار إىل          ساللهم انقلنا وامل  

اجلنة ، ومن العذاب إىل الرمحة ، ومن الذنوب إىل املغفرة ، ومـن              
اإلساءة إىل اإلحسان ، ومن اخلوف إىل األمان ، ومن الفقـر إىل             

 الكرامة ، ومن الضيق     الغىن ، ومن الذل إىل العز ، ومن اإلهانة إىل         
                                                                                                                             

 .رباط مل تعطنا املصادر تفاصيل عن ذلك ال: احلاشية 

  .٣٠٦املصدر السابق ص )١(



  )١١٤( 

إىل السعة ، ومن الشر إىل اخلري، ومن العسر إىل اليـسر ، ومـن               
اإلدبار إىل اإلقبال ، ومن السقم إىل الصحة ، ومـن الـسخط إىل              
الرضى ، ومن الغفلة إىل العبادة ، ومن الفترة إىل االجتهاد ، ومـن              

 . ىل العدلاخلذالن إىل التوفيق ، ومن البدعة إىل السنة ، ومن اجلور إ

اللهم أعّنا على ديننا بالدنيا ، وعلى الدنيا بـالتقوى ، وعلـى             
التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق ، وعلى مجيع ذلك بلطفـك           
املفضي إىل رضاك، اُملْنِهي إىل جنتك ، املصحوب ذلك بـالنظر إىل        

 . وجهل الكرمي 

ألكرمني ،  ، يا أكرم ا   ) ٣(، يا غوثاه    ) ٣(، يا رباه    ) ٣(يا الّله   
يا رمحن يا رحيم ، يا ذا اجلالل واإلكرام ، يا ذا املواهب العظام ،               

 . أستغفر الّله العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه 

ك من األعمال ، وصـدق التوكـل        اللهم أسألك التوفيق حملاب   
إهلي ، يا لطيف ،     . ، وحسن الظن بك ، والُغنية عمن سواك         عليك
أسـألك َتَألُّهـًا بـك ،       : ق ، يا ودود ، يا قوي ، يا متني           يا رزا 

، دنك ، ورزقًا واسعًا هنيئا مريئاواستغراقًا فيك ، ولطفًا شامًال من ل
وِسّنًا طويال ، وعمال صاحلا يف اإلميان واليقني ، ومالزمة يف احلـق             



  )١١٥( 

والدين ، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد ، ال يشوبه تكٌرب وال ُعتـوٌّ وال              
 .  ، إنك مسيع قريب فساد

وصلى الّله على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم واحلمد لّله رب           
 . )١(العاملني

  

  وفاة الفقيه المقدم 
سارت حياة الفقيه املقدم منذ رفعه لراية الفقر واالنكـسار يف           
ذات الّله سريًا حثيثًا وسريعًا إىل النجاح وبروز الثمرات، فقد كفى           

 يتبعه هم التربص واحلذر مـن األضـداد         نفسه وأبناءه وكافة من   
واحلساد، وبدأ رسم طريق البناء األخالقي وإصالح اإلنسان مـن          
داخله بضوابط السلوك العملي يف اإلسالم، واتسع هـذا املنـهج           
واستأنس الضدُّ واملوافُق ذا االجتاه، وهرع اجلميـع إىل حلقـات           

ـ          ه احملبـة   اإلمام الفقيه راضني مطمئـنني، مستـشعرين يف عبارات
 . واإلخالص والصدق والرغبة يف إحياء القلوب 

                                                           
   .٨١ص)) مخ العبادة ((  )١(



  )١١٦( 

ومل يزل الفقيه على هذا املنوال من تأسيس منهجه املبارك مهيئًا           
مجلة تالميذه وأبنائه ليحملوا هم املنهج واملدرسة من بعده فأقر الّله           
عينه بذلك، وامتألت عينه برؤية العشرات من تالميـذه وعلـيهم           

 . وع لّله واالنكسار السكينة واألدب واخلض

وعندما بلغ من العمر مبلغ الشيخوخة أخذته األحـوال فكـان           
يغيب إحساسه عما حوله مستغرقا يف عامل خاص يسمى عند أهل           

، وكان آخر عهده باحلياة اصطالمه مئة يـوم         )١(الطريق باالصطالم 
كامل ال يطعم فيها طعاما وال يشرب شرابا، وجتري على لـسانه            

عبارات عجيبة عن الناس وأحواهلم، وشيئا مما سيكون  أخبار غريبة و  
 . يف احلياة، كل ذلك على غري قصد منه وال شعور 

وملا طال به األمد على هذه احلالة سقاه بعض أهله شيئًا من لٍنب             
 ))كأنكم َضِجرُتم مين  ((: كان عندهم رمحًة به وإشفاقًا، فنطق وقال        
ه إىل مواله، وكان ذلك     أو كلمة مبعناها، مث ذكر ربه وفاضت روح       

  . ٦٥٣ليلة اجلمعة من ليايل ذي احلجة سنة 

                                                           
حالة من حاالت الشهود النورانية يغيب فيها احلـس علـى شـكل     : االصطالم  ) ١(

استغراق روحي يفقد فيه الويل حواسه الظاهرة لغلبة حال أو كثرة ذكر أو طول              
 . تأمل يف قراءة متدبرة لكتاب الّله 



  )١١٧( 

وبكاه أهل العصر واملصر، مث شيع يف جنازة مهيبـة إىل مثـواه             
 . األخري، رمحه الّله رمحة األبرار 

 

  الخاتمة 
 ..أيُّها القارُئ الكرمي 

هذا منوذٌج وضعناه بني يديك من مناذِج السلِف الصاِحل الـذين           
وًة وماتوا وصاروا ألجياٍل عديـدٍة أسـوًة ومثـاًال، ومل         عاُشوا قد 

يكونوا كذلك إال ألم صدقوا يف حقيقِة اتِّباِعِهم للمتبوِع األعظم          
 . صلى الّله عليه وآله وسلم، رمحهم الّله رمحة األبرار 

وغرُضنا يف هذا البيان والترمجة ليس جمرَد الكتابِة عنهم فقـط ؛ ألن   
يئًا إال وأتقنوه، وقد كتبوا بَأْلِسَنِة ُعصوِرهم مبا فيه         السابقني ما تركوا ش   

 . الُغْنَية والكفاية 

ولكنها ضرورُة الزمان وإحلاُح العصر ووجوُب املرحلة َأْلَزَمنا أن         
ُنعيَد الصياغة ونكتَب جليلنا بلسان عصره ما يوضِّح هلم حقيقَة حاِل           

وله يف األمة نبيُّها    السلف، خصوصًا وقد برز يف الواقع ما َأْنَذَر حبص        



  )١١٨( 

صلى الّله عليه وآله وسلم، وهو أن يكون من عالمـات الـساعة             
  . ))الطعن يف السلف((

وال َمزيَد على ما نسمُعه ونقرؤه من مطاعن، وكفى مبا جيـري            
آيًة وعالمًة ُتنبئ عن صدق النبوة احملمدية، وهلذا ولـذاك جعلنـا            

توى علمه وثقافته، وال نطلب     الترمجَة ُمَلبَِّيًة لذهِن قارئ العصر ومس     
ذا غَري ِرضاِء الّله تعاىل، وخدمًة لرجاٍل صدقوا ما عاهدوا الّلـه            

 . عليه 
 

 
 مجع هذه الترمجة طلبًا ملرضاة الّله تعاىل ورغبة يف عفوه ورمحته 

 وحبًا ألوليائه وانتصارًا ألحبابه وشفقًة باألجيال املخدوعة 
  الفقري إىل عفو مواله من أحفاد الصاحلني وأبناء املتقني

 الغفور أبوبكر العدين ابن علي املشهور
  ٥ومت الفراغ من هذه النسخة 

  ١٤١٤ذي احلجة سنة 
 مبدينة جدة 
 احملروسة



  )١١٩( 



  )١٢٠( 



  )١٢١( 

  الفهرس
 ٥ املطلع القرآين

 ٧ اإلهداء
 ٩ شاهد احلال

 ١١ املقدمة
 ١٣ ؟من هو الفقيه املقدم 

 ١٤ شيوخه
 ١٤ )حاشية ( مروان ترمجة الشيخ علي بن أمحد با

 ١٤ )حاشية ( ترمجة الشيخ عبدالّله بن عبد الرمحن باعبيد 
 ١٨ الفقيه املقدم والشيخ سعد الظفاري
 ٢٢ الفقيه املقدم والشيخ سفيان اليمين

 ٢٢ )حاشية ( ترمجة الشيخ سفيان اليمين 
 ٢٥ تأسيس املدرسة الصوفية العلوية حبضرموت

 ٢٦ ادرية يف املشرقظهور املدرسة الصوفية الق
 ٢٦ )حاشية ( ترمجة الشيخ عبدالقادر اجليالين 

 ٢٨ ظهور املدرسة الصوفية الشعيبية يف املغرب
 ٢٨ )حاشية ( ترمجة الشيخ شعيب أيب مدين 

 ٢٩ الفقيه املقدم واالرتباط بالطريقة الشعيبية
 ٣٣ مبعوث الشيخ شعيب يف حضرموت

 ٣٤ قرار التحول ونتائجه
 ٤٤ قراء وكسر السيفزي الف
 ٤٦لسيد علي بن حسن العطاس حول كـسر الـسيف           ا نقل عن 



  )١٢٢( 

 )حاشية(
 ٤٨ الشيخ سعيد بن عيسى العمودي 

 ٥٠ أهداف الفقيه املقدم يف األخذ بطريق التصوف
 ٥٢ )حاشية ( سبب تسمية الشيخ بالعمودي 

 ٥٣ أسانيد االتصال
 ٥٣ )حاشية ( استقصاء لألثبات العلوية وكتب علم اإلسناد 

 ٥٨ )حاشية ( مطلب حتقيق سند اخلرقة 
 ٦٧ الشرعيةمدرسة التصوف حبضرموت وضوابطها 

 ٧٦ تعليل قرار الفقيه املقدم وأسباب جناحه يف التحول
 ٧٨ وصف اإلمام احلداد لسلسلة التصوف

 ٨١ املآخذ احملسوبة على التصوف
 ٨٥ ضوابط طريق التصوف حبضرموت عند اإلمام احلداد

 ٨٧ الضوابط املميزة بني الكرامة للويل واالستدراج للمدعي
 ٨٩ الكرامات واخلوارق

 ٩٧ ضوابط الشطحات والعبارات املومهة
 ١٠٢ أوائل تالميذ الفقيه املقدم

 ١٠٧ الكسب احلالل يف الفقيه املقدم مثال يف العلوم و
 ١١٠ أسرة الفقيه املقدم
 ١١٢ آثار الفقيه املقدم

 ١١٥ فقيه املقدموفاة ال
 ١١٧ اخلامتة
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 حقوق الطبع حمفوظة للناشر
 فرع الدراسات وخدمة التراث

  م٢٠٠٢ – هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل 
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 ..املطلع القرآين
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

. فصلِّ ِلربك واحنَر.  ِإنا أَعطَيناك الكَوثَر ﴿
  ﴾ِإنَّ شاِنئَك هو اَألبتر
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 اإلهداء

 

 ..إىل شيوخي اَألفَاِضل
 ..بقيِة السلَف

 ..وأمثلِة الطريِق يف اخلَلَف
يف مشـارق   حممد موىل الدِويلة    وإىل أحفاِد اِإلمام    
 ..األرض ومغارا

السفينِة اليت  (( وإىل الراغبني يف التعرِف على مناذِج       
 .. ))من رِكبها نجا ومن تخلّف عنها هلَك 

 املُؤلّف

 



 

 ٨



 

 ٩

 
 شاهد احلال

 

  سالم على الشيِخ املُقَدِم يف املَـال
 أيب علَِوي املنتقـى يف األفاضـلِ       

  حممٍد احلاوي احملاسـن يف العـال
 وساِبق سباِق الرجـاِل األفاضـلِ      

ــةٌ ِويبــةٌ ن حود ــه تمن ــرع   وف
 له حسن سمٍت عـاٍيل وفَضـائلِ       

العصـِر ماِجـد دحأثيلٌ أَو فريد  
 صِفي مصفَّى ِمن مجيـِع الرذائـلِ       

  مِحب وحمبوب حِبي بالوصاِل والـ
 ـعطايا زعيم القوِم حلْو الشمائلِ     

 
  ٣٩٥ص ))الغرر  ((
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@òÜ Ük ãòÜíë‡Ûa@¶ìß@‡à«@âbß⁄a@@
ن علوي ابن حممد الفقيه     هو اإلمام حممد موىل الدويلة بن علي ب       

املقدم بن علي بن حممد صاحب مرباط ابن علي خالع قسـم بـن              
علوي بن حممد بن علوي بن عبيداهللا ابن أمحد املهاجر ابن عيسـى         
ابن حممد النقيب ابن علي العريضي ابن جعفر الصادق ابن حممـد            
الباقر ابن علي زين العابدين ابن احلسني السبط ابن علي وفاطمـة            

 . اللّه عنهما بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم رضي 
 

‚‡¾aÝ@
احلمد للّه الذي ألبس أولياءه تيجان املهابة واملفاخر ، وجعلـهم           
أَِدالَّء يف العامل احملسوس على مكنون العلـم املضـنون يف البـاطن         
والظاهر ، والصالة والسالم على سيد األوائل واألواخر ، سـيدنا           

 اللّه إمام أهل اللّه ، الذي انبثق منه نور الوالية فسرى            حممد بن عبد  
يف القلوب واألرواح والسرائر ، وعلى آله السادة األكابر ، وعلى           
أصحابه أئمة اهلدى والبصائر ، وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم           

 . تبلى السرائر 
ن وبعد فأَزف إىل القارئ الكرمي منوذجاً مباركاً من رجال القـر          



 

 ١٢

 اهلجري ، منوذجاً مجع اللّه فيه من خصال التقوى والشرف           السابع
ما يستحق أن ينظر يف أمره ، ويستفاد من مواهب اللّه له يف سـره               
ويف جهره ، عاش حقبةً من الزمن كان له فيها دور اإلنارة لألرواح         
املؤمنة ، والقلوب املوقنة ، ترقَّى يف مراتـب اإلسـالم واإلميـان             

 :سان جبدارة حىت حتدث بالنعمة قائالً واإلح
 والسبق سبِقي قبلَ كُـلِّ جميـبِ      يـاِحلب ِحيب واحلبيب حبيبـ

 وغطست يف حبِر اهلوى وغُِذي يب     نوديت فأجبت املنادي مسـرعاً
وهنيئاً ألهل القلوب املطمئنة مبوالها ِمن مثِل هذا اإلمام الـذي           

عشرين عاماً يصلي الصبح بوضوء العشاء ، ورد يف مناقبه أنه مكث   
، رس حيير األلباب من سعة علمه     وكان إذا فسر القرآن يف جملس الد      

وقوة حجته ، ورجحان دليله ؛ مع أن طلبه للعلم كـان حمـدوداً              
مقارنةً بأشباهه وأمثاله من أهل عصره، إىل غري ذلك من املناقـب            

إنابته واستقامته ، نفعنا اللّه الدالة على عظم حاله وسعة باله وجالل 
 .آمني .. بربكاته وعلومه 

 



 

 ١٣

òÓbİiÑí‹Èm@@
هو الشريف العفيف العارف باللّه ، البالغ يف تـرويض نفسـه            
بااهدات الطوعية ورياضاته الروحية درجة الكمـال النسـيب ،          
ومقام الفتح الوهيب بعد الكسيب ، إمام عصره وعني دهره ، واحد            

ه بالتفرد ، وحامل لواء الصدق يف العمل والتعبد ،          الزمان املشهود ل  
شهد له املُصلُّون باألمانة يف القول والفعل والقصد ، ورضيه العلماء           

 وهـي  –إماماً يف الفتوحات الربانية واملواهب النورانية ، ولد بترمي   
 وحفظ ا نصف القرآن العظيم ، مات أبوه وهـو           –حرم اإلقليم   

خ عبد اللّه باعلوي ، ورباه ومشلـه بنظـره          صغري فكفله عمه الشي   
وحسن رعايته ، وسلك به على منهاج طريقته حىت ثبـت علـى             
الطريق السوي ، ونال حبسن العناية كل سند قوي ، فأخـذ عـن           

 .مجلة من أسرته أهل العلم والفضل 
تضيُء للكون من سـر اهلـدى        حني ترى األنوار ساطعةًيف كلِّ 

 طبعاً وما فارقوا القرآن والكتبـا     دوا والنور يغمرهممن فجِر ما ول
 وزادهم رم من فضـله نسـبا      هم سادة قد غدوا بالسر مذ برزوا

وكانت ترمي آنذاك معهداً للتربية واآلداب ، ومرتعـاً للتطبيـق           
العلمي لثوابت الكتاب والسنة ، قوم ال تلهيهم جتارةٌ وال بيع عـن             



 

 ١٤

لصالة وإيتاء الزكاة ، خيافون يوماً تتقلـب فيـه          ذكر اللّه وإقام ا   
افر على اخلري أن    ض وحِري مبثل هذا اتمع املت     القلوب واألبصار ،  

 .ينشئ الفتيان على سنن االتباع 
ــا ــاِن ِمن ــأُ ناِشــئُ الفتي شنوي        ـوهأَب هدـوعلى مـا كـان ع 

 مبـادئ  أخذ اإلمام حممد بن علي طريقة أهله وسلفه ، إضافة إىل    
العلوم الفقهية واحلديثية والصوفية والقرآنية اليت يزخر ا جمتمعـه          
الواسع عن مجلة من شيوخ عصره ، وأئمة دهره ، ورد ذلك القول             

 . يف التراجم 
 اجلـزء اللطيـف يف      (( نقالً عن    ١٨٧ ص )) الغرر   ((قال صاحب   

وس  للسيد اإلمام أيب بكر بن عبد اللّه العيـدر         ))التحكيم الشريف   
 يف معرض وصفه ألخذ السيد عبد الرمحن بن حممد بـن            ))العدين((

أخذ الشيخ عبد الرمحن بن حممد اإلذن       : علي موىل الدويلة ما مثاله      
والعهد وعقد الصحبة واآلداب عن أبيه الشيخ الصاحل الويل العارف          
ذي العلوم واملعارف احلرب القدوة الفقيه مجال الدين حممد بن علي           

لة ، وتأدب الشيخ حممد بآداب والده الشيخ علي بـن           موىل الدوي 



 

 ١٥

، وترىب بسـره يف     )١(علوي ، وخترج بعمه الشيخ عبد اللّه باعلوي       
العلم اللدين الباطن والظاهر ، وسلك على منهاج طريقته ، وحـذا            

 .  )٢(حذوه واقتدى به
 

µÐí‹“Ûa@µß‹¨a@¶g@énÜyŠ@
 أرض احلرمني ،    رحل اإلمام حممد بن علي يف شبابه ، ووصل إىل         

وأدى ما عليه من النسكني ، وزار جده سيد الكونني ، وأخذ ما             
عن مجاعة من العارفني والفقهاء الكاملني ، واجتمـع يف طريـق            
رجوعه بالشيخ العارف باللّه علي بن عبد اللّه الطواشي فـاعترف           
            ِلمكل لصاحبه مبقامه الشريف ، وكان اإلمام حممد بن علي كلما ع

 .)٣(زع رداء العمل عن منكبهـ من علم الشريعة عِملَ به وال ينشيئاً
 

éma‡çbªë@éÛaìyc@ Èi@
كـان لـه رياضـات      ) : ٢٠٠: ٢ ()) املشرع الروي    ((قال يف   

                                        
 .وقد ترمجنا له ضمن هذه السلسلة ) ١(

  .١٨٧ ))الغرر  (() ٢(
 . بتصرف واختصار ٢٠١ ص)) املشرع الروي (() ٣(



 

 ١٦

وأحوالٌ ومقامات، وأكثر أعماله قلبيات ، وكان خيفي أعماله عن          
 أصحابه وحىت عن أهله ، وكان الغالب عليه اإلقامة بالبادية ، وترد           

عليه ا أحوالٌ بركتها عليه بادية ، وكان يشتغل بنشر الدعوة إىل            
اللّه ، وإذا ورد عليه حالٌ من األحوال النورانية رمبا تكلَّم كالمـاً             

ورود بسٍط  : عظيماً يف علوم الشريعة واحلقيقة ، واملقصود باحلال         
 ،  من كثرِة أذكاره وتالوته وطاعاته ، فترتاح نفسه ، ويصفو سره          

 فيتكلم مبا فتح اللّه عليه ، وقد يرد عليه حالُ قبٍض أو انزعاٍج نفسي
أو خوٍف من مقام احلق سبحانه فيظهر ذلك جلياً على تصرفه، وقد         
ورد يف سريته أنه قد يغشى عليه يف حضرة عمه الشيخ عبد اللّـه              
باعلوي إذا ورد عليه وارد احلال ، وكان يقول لبعض من يعترض            

 .نزل علينا شيٌء لو نزل على اجلبال لدكَّت: حري يف حاله عليه ويت
قام بعضهم يصلي والسيد حممد بـن        : )) املشرع   ((قال صاحب   

أنا : علي ال زال نائماً يف املسجد ، فلما سجد الرجل قال يف نفسه              
نه قدوة للعامل، فما إ: ساجد وقائم ، وهذا مضطجع نائم ، ويقولون

، فتـاب   لسجود بل لزقت جبهته بـاألرض      من ا  رفع الرجل رأسه  
ورجع عن اعتراضه ، فأمر السيد حممد بن علي بعض من عنده أن             
يرفع رأس الرجل من سجدته ، فلما فرغ مـن صـالته اعتـذر،              



 

 ١٧

 .)١(وعاهده على أن ال يعود إىل االعتراض
  وهذه كرامةٌ تدل على صالح وصدق صاحب الترمجة ،         : قلت

، ولو كانت فرضاً ملا تأخر عنها صـاحب         واحلال أن الصالةَ نافلةٌ     
 .الترمجة ، ويدل على ذلك كون الرجل يصلي وحده 

وكان الشيخ الكبري العلم الشهري العارف باللّه تعاىل فضـل بـن            
 .ثل بني يديه تعبداللّه يعظمه ويثين عليه ، ومي

وكان لصاحب الترمجة حاالت عجيبة ، وأمور غريبة ؛ فأحيانـا           
 ، وأحيانا يتزيا بزي الصعلوك ، ومـرة يلـبس           يلبس ثياب امللوك  

      مال اخلشنة ، ورمبا مال     الثياب النفيسة احلسنة ، وأخرى يلبس الش
نفر عنـهم ويصـحب الفقـراء    يإىل صحبة األعيان واألكابر ، مث       

األصاغر ، ويف بعض األحيان جيتهد يف األعمال البدنية من القيـام            
سنة يصـلي الصـبح     والصيام ، فقد روي أنه مكث حنو عشرين         

 .)٢(بوضوء العشاء
                                        

 . بتصرف٢٠٠ص املصدر السابق )١(

)٢(   هذا التقلُّب يف رغب     : – واللّه أعلم    –قلت دعات اإلمام ومظاهر حياته وعالقاته     ي
داللةً على موت النفس وقهرها ، وإال فاملرء يصعب عليه تغيري عاداته اليت أَِلفَها ،               
فالتربية النفسية اليت تلقاها اإلمام على أيدي أشياخه وأسالفه هيأته مبكراً هلـذا             



 

 ١٨

                                                                                     
تربيـة السـلف ،   املقام السامي ، وكانت ااهدات القلبية والقالبية أساسـاً يف    

وعنصراً هاماً يف تركيب وترتيب األبناء والبنات ، معتمدين علـى االختيـارات             
 .الذاتية املنبثقة عن فهم اإلسالم وقواعده

ومثل هذا معلوم يف تاريخ التربية اإلسالمية منذ عهد الرسالة مع شيء مـن              
ون اجلهـاد   التفاوت من زمان إىل زمان، ففي العصور اليت كان فيها الرجال يؤثر           

يف سبيل اللّه ، وجيندون طاقام وذوام هلذا اهلدف السامي كانت ااهـدات             
القلبية والقالبية تتخذ شكل العسكرية اإلسالمية ، فلم يتأخر أحد عـن اآلداب             
والسلوك ومفهوم التربية األخالقية وهو حيمل السيف يف سبيل اللّه ، وملا تغري حال 

دهم وعقوهلم من أسباب النقض والقبض جنح العقالء        املسلمني مبا دخل على بال    
من آل البيت النبوي ، ومن اهتدى ديهم إىل إعطاء اجلهاد مدلوالً ذاتياً يسـهم               
يف بناء اإلنسان، ويقي املرَء التباس الوقوع يف معركة الدنيا الغـرارة ، وحبائـل               

يأيت ﴿ عندما ،ملشروعالنفس واهلوى والشيطان، مع التطلع اليقيين ملستقبل اجلهاد ا
 . ﴾اللّه بالفتح أو أمر من عنده

هذا هو موقف سلفنا الصاحل من هذه املسألة ، خالفاً ملا يرميهم به أضدادهم              
من التهم واإللصاقات الغريبة ، حيث إن منهج آل البيت حبضرموت منذ عهـد              

    ا غالفقيه املقدم ومن جاء من بعده قد أرسى قاعدةً تربويةً ال ي لزمأهلها ، وال ري 
مييلون معها إىل وضع االنتقادات لغريهم يف عدم األخذ ا ، وهي التخلي عـن               
خوض معركة الرياسات وكراسي احلكم والسياسات ، وترك محل السالح حتت           
أي صورة كانت بعد أن عطل احلكام قضية اجلهاد يف سبيل اللّه ، وصار السالح               

اه ، فآل البيت ال ميوتون يف سـبيل هـذه     وسيلةً للصراع على احلكم واملال واجل     
املطامح الدنيئة ، ومع هذا وذاك فقد مشل الضعف اليوم مدرسة حضرموت كما             



 

 ١٩

‹zjí@òí†bji@éä ìm@
مث اختـار احملـل املسـمى        : ٢٠١ ص )) املشرع   ((قال صاحب   

 ، وهو قريب من قرب نيب اللّه هود عليه أفضل الصـالة             ))يبحر((بـ
            والسالم عنده عٍني جاريٍة، وبىن دارا واستوطن ، وبىن حوله كـثري

ةً عامرة ، وبعد مدٍة مـن الـزمن      من مجاعته بيوتاً حىت صارت قري     
 ،  )) يبحر الدِويلة    ((بنيت قريباً من قريته قريةٌ أخرى ، فقيل لألوىل          

 ، وأطلق عليـه     )١())العتيقة(( يف كالم حضرموت     )) الدويلة   ((ومعىن  
                                                                                     

مشل غريها ، ونقَض الكثري من املنتسبني إليها ثوابت السلف ، وخاضوا معركـة              
 . اجلاه واملال واحلكم على ذات الوترية اليت خاضها أضدادهم وأندادهم 

لسلف ال تعترض على أحد بعينه ؛ ولكنها ال ترى يف معركة احلياة           ومدرسة ا 
املعاصرة بكافة مناذجها صورة البديل السليم ، بل ال زال اإلسالم احلق غريباً كما              
بدأ غريباً ، منعدم التأثري يف كثٍري من املظاهر الفكرية والعلمية والعملية والسياسية             

   ِريباملنتقد على قرار السلف الصاحل أن يبدأ بنقـد          واالقتصادية واالعتقادية ، وح 
    البدائل اليت يريدها أن تصنع يف الواقع املغلوب ، وعندها يلزمنا مجيعا أن          اإلسالم 

حنن املتأخرون خصوصا الذين -نبارك العود إىل مدلوالت اجلهاد املشروع ونتخلى 
  -ه ، واالفتخار برجالـه مل يبق لنا من منهج السلف غري االعتداد به ، والتغين علي       

 معركـة   )) ال إله إال اللّه      ((نتخلى عن مواقفنا السلبية لنخوض مع غرينا من أهل          
البناء اإلسالمي املتكامل ، وإن غداً لناظره قريب. 

 .٢٠١ ص)) املشرع الروي (() ١(
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  .)) موىل الدِويلَة ((بعد ذلك 
بادية ،   مييلون إىل حياة ال    – رمحهم اللّه    –وكان كثري من السلف     

وخيرجون عن املدن وزحام الناس ِليصفُو هلم حال العبادة والرضـا           
واألنس باللّه ، ولنشر الدعوة بني البوادي ، وهم يف غالب األحوال            
أهل قلوٍب سليمٍة وأذهاٍن صافيٍة يستجيبون للداعي ، ويأنسـون          
بأهل اللّه ، ويعتقدوم، وتؤثر فيهم كلمات الداعي ، وحيرصـون           

 .عمل واالقتداء إذا وجدوا من حيسن البالغعلى ال
واإلمام حممد بن علي موىل الدويلة وجد يف بادية يبحر وما حوهلا            

 .قلوباً سليمةً ، فخيم بتلك البادية وانتفع به خلق كثري
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مما يدل على مقام الرجل وحاله ما يؤثر عنه من كالٍم نثـري أو              

د يف كتب التراجم من أقواله احلكيمة الدالة        نظٍم شعري ، وقد ور    
نذكر اللّه تعـاىل    : على عظم حاله وعلو مرتبته ، فمن ذلك قوله          

باللسان وبالقلب ، مث تفىن احلروف ، مث يفىن اللسان ، فيبقـى يف              
 .القلب مشعةٌ من نوٍر متصلةٌ باللّه عز وجل 

 أين ال : أعرف من نفسي ثالثَ خصـال ، األوىل       : وكان يقول   
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أين ال  : الثانيـة   . أكره املوت ، فإن من كره املوت كره لقاء اللّه           
أخاف الفقر ، ألين أعرف أن ما عند اللّه أقرب ممـا يف يـدي ،                 

  .  )١(ال أكره أن أضيف وإن مل يكن عندي شيء: الثالثة 
 : -معلقاً على كالم املتـرجم    -قال الشيخ عبد القادر العيدروس      

ف كلَّه يف هذه الكلمات مع كونه أُميـاً ،          فانظر كيف مجع التصو   
فإن الشيخ ما نقل عنه أنه اشتغل بتحصيل العلم ، وال قرأ شيئاً من              

  . )٢(انتهى. الكتب 
  ومثل هذا كثري يف حياة السلف ، فمنهم من مل يشتغل بالعلوم            : قلت

         ِم االتِن  الشرعية حتصيالً وحتقيقاً وروايةً ودرايةً ؛ ولكنه على قَدنباع وس
االقتداء ، وخاصة أن مثل هؤالء كانت بداياتهم مشحونةً بنصيٍب مـن       
الطلب للعلم الواجب ، مث انصرفوا عن الظهور وتقرير العلـوم لكثـرة             
املشتغلني بذلك ، ولرمبا رأى بعضهم عدم األهلية يف نفسـه فاشـتغل             

 .بالطاعة وحتقيق املعاملة فيما بينه وبني مواله 
 على اطِّالع اإلمام حممد بن علي على كثٍري من العلـم            ومما يدلنا 

                                        
 .أطعم الضيوف: أي) ١(
  . ٢٠١ ص)) املشرع الروي (() ٢(
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 مـا   -)١(وإن كان يوصف بعدم االشتغال بالعلم     -الظاهر والباطن   
حكي أنه أراد أن يؤم النـاس        : ٢٠١ ص ))املشرع((أورده صاحب   

أنت بـدوي ال    : يف مسجد بين علوي املشهور فمنعوه ، وقالوا له          
تكلم على سورٍة مـن القـرآن       تصلح لإلمامة ، فلما صلوا جلس ي      

 . اهـ . بكالٍم عظيم ، فعلموا أن هذا من العلم الوهيب
 

 :وأما مقالته الشعرية فقليلة ، ومنها 
 والسبق سبِقي قبلَ كُـلِّ جميـبِ      يـاِحلب ِحيب واحلبيب حبيبـ

 وغطست يف حبِر اهلوى وغُِذي يب     نوديت فأجبت املنادي مسـرعاً
 يـنصيببوالعقد يل وحدي عالةٌ وثالثـةٌ مـع تسـعٍةيل تسع 

 ليلت سِري بـاليثريب سـِري يب      ما تعلموا أين املقـدم يف املـال
 

وبرغم أن البيت األخري يشكل مغزاه على كثري من املتأخرين إال           
                                        

أنـه مل   : م لإلمام حممد بن علي بعدم االشتغال بـالعلم          يعتقد أن مقصود املترجِ   ) ١(
حيترف الطلب ومل يشتغل مبطالعة الكتب وتعليم الناس كما هو حـال أقرانـه               
وأشباهه ، وأما ثوابت العلم الواجب فحضرموت كان فيها العامل واألجري والعبد       

 . ومنبعه حيسن أساسيات املعرفة ، فضال مثل هذا اإلمام الذي ولد يف بيت العلم
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أن الفهم للقصد ومعرفة أسلوب العصر وقاموس التصوف الفخري         
 املعىن ، فاحلقيقة اليت يدركها اجلميع أن        يسهم يف جالء الغموض يف    

ذرية املرء يف ظهره ، واملعلوم نصاً أن ذرية آل البيت النبوي هم يف              
صلبه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، ولو كانوا يف ظاهر احلال مـن              
صلب علي بن أيب طالب ، فيشري اإلمام يف أبياته الفخرية أنه كان             

 املصاحبة ألنه يف ظهره ، وهذا املعىن        مبعية جده ليلة اإلسراء يف عامل     
ـ            علـى   هكثرياً ما يتعرض له الشعراء الصوفيون ، وجيب أن نفهم

 .)١(مقتضى احلال املالئم لفهم الناس ليزول اإلشكال
 :ومن أشعاره الذوقية 

 أضاءت لنا ِمن عالَِم الغيِب أنوار     وملا حضرنا للسـروِر مبجلـٍس
 يطوف ا يف حضرِة القُدِس مخّار     رةٌوطافت علينا للعوارِف خمـ
 أضاءت لنا منها مشُوس وأقمـار     فلما شـِربناها بـأفواِه كَشـِفنا
 وتبدو لنا وقت املسـرة أسـرار      ختُاطب أرباب القلوِب بلُطِْفهـا
 وجاءت إلينا بالبشـائر أخبـار     رفعنا حجاب اُألنِس باُألنِس عنوةً

                                        
 شروط االتصاف ملـن يقـرأ كتـب      ((ناقشنا هذا اإلشكال بإسهاب يف كتاب       ) ١(

 . مطبوع ، ))األسالف 
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 ومل يبق ِمنا بعـد ذلـك آثـار        نا ا عنـا وِنلنـا مرادنـاوِغب
 كرمي قدمي فائض اجلـوِد جبـار      وخاطَبنا يف سكِْرنا عند صحِونا
 بأبصاِر فَهٍم ال تواريـه أسـتار       وكاشفَنا حىت رأينـاه جهـرةً

  ى  هذه األبيات ال تدل إال على رجٍل         : -واللّه أعلم -قلتـمس
يف الذوق والعلم والعمل واحلال ، وهي من صـنف الفخريـات            

 . الصوفية 
 ، وهو مـا يعبـر عنـه         )١(وللصوفية ِمزاج فقري ومزاج فخري    

، وإمامنا موىل الدويلة يظهر من أشعاره غَلَبةُ املزاج الفخري،          باحلال

                                        
حال االعتراف وشهود التقصري يف التشمري ، ويعرب عنه صاحبه          هو  املزاج الفقري   ) ١(

بالعبارات الدالة على اخلوف والقلق واالعتراف للّه تعاىل ، وإظهار الفقر والعوز            
 : اجة ، مثل قول اإلمام احلداد واحل

ِضمن فَقِْري واضـِطراري   أنا عبد صـار فَخـِري
أما املزاج الفخري فهو غلبة حال األنس وظهور حال التحدث بالنعم كمـا             
 هو يف األبيات املنسوبة لإلمام موىل الدويلة ، أو ما يذكر مـن أبيـاٍت للشـيخ        

  .أيب بكر بن سامل أو لغريه من السلف 
وهذه األبيات والقصائد تفهم مبا يالئم مقتضى احلال وتفسر إشكاالا ومـا     
يغمض منها بدراسة قاموس العصر الصويف وما يتحدث به األشباه واألمثال وماذا            

 . تعنيه عبارام الفخرية وما القصد منها 
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 .وهو بارز يف شيوِخ تلك األعصر واألزمنة 
وإذا تأملنا ألفاظَ القصيدة من خالل وحدِتها املوضوعية متسلسلةً من          

 أن تعبـد اللّـه      ((بدايِتها إىل ايِتها سنجدها تدور يف معىن اإلحسان         
 ، ومـن مل يـدرك معـىن         ))كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك          

 اإلحسان منا ال يليق به االعتراض على من حتقـق مببنـاه ومعنـاه ،              
فاالعتراض ال يدل على رغبة يف فهم احلقيقة والوصول إليهـا ، وإمنـا              
يدل على اصطدام األفق الضيق مبا هو أمشل منه وأوسع ، فـال يتـأَتى               

      للعاقل أن جيرد الشمول واملعاين الواسعة ليِضري  املفـاهيم    عنها أرباب 
ب العقـل   القاصرة ، والواجب يف مثل هذا احلال إظهار املعاين مبا يناس          

زاح عنه إشكاله ، هذا إن كان صاحب اإلشـكال مـن            ـالقاصر لين 
الراغبني حقا يف فهم املشكل ، وأما إذا كان من عشاق عقدة اإلشكال             
الذين حيملون املعاين على مقتضى فهومهم اجلائرة ، وا يدنـدنون يف            
االس واحملاضرات كقادح اعتقادي ؛ فلنا معهم مقال آخر ونقـاش ال   

، واللّه يتوالنا وإيـاهم ،   )١(ه التراجم احملدودة ذات اهلدف التعليمي  تسع
 .آمني . ويرزقنا السري إىل ما يرضيه ، ويوصلنا إىل مراضيه 

                                        
  .)) شروط االتصاف ملن يقرأ كتب األسالف ((بتوسع يف راجع هذا املوضوع  )١(



 

 ٢٦
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سبق وأن تناولنا مسألة الكرامات يف سلسلة األعالم السـابقة ،           

مناسبتها يف كل ترمجة أمـر ال       ولكنا نرى أن إعادة التناول هلا مع        
مناص منه ، فكافة الشيوخ الذين تطرق ترامجهم البد أن جند هلـم             
مساحة واسعة من الترمجة تظهر لنا قيمة املترجم له مـن خـالل             
كراماته ، وكان هذا مطلباً أساسياً يف تلك العصور يتناسب مـع            

بون الكرامات  ثقافام واستعدادام ، أما يف عصرنا اليوم فالذين حي        
وأهلها ال يتجاوزون أصابع اليد يف اتمع الواحد ، وإن كانوا أكثر 
من ذلك فما هم إال من عوام الناس الذين تتغلب عواطفهم علـى             
عقوهلم ، أما جيل احلداثة الذي آمن بعلم النظريات ، وتـدرج يف             
 مدارس الشهادات ، وصار طموحه األكرب ترقِّيِه يف العلوم النظريـة      

واملراتب الدنيوية فال يرى يف هذه املسائل شيئاً يعِنيه ، وإن عناه من             
ذلك شيٌء فقد يكون جمرد دراسٍة لظاهرة من الظواهر الغريبة عند           
الصوفية ، ولرمبا رآه البعض من األمراض واألعراض اليت أصـابت           
املسلمني يف عصور االحنطاط ، وهذا كله كما نراه ويراه الكثري من            

ناس يعود إىل عوامل كثرية أمهها تأثر املدرسة اإلسالمية بعمومها          ال
بالعلمنة الغربية والشرقية بصورة مباشرة أو غري مباشرة ، إذ نعلم أن 



 

 ٢٧

كثرياً من التحليالت اليت طعنت يف اجلوانب الروحية لدى التصوف          
والصوفية إمنا جاءت بفعل الدراسات األجنبية االستشراقية ، وهذه         

ت منذ عصر الثورة الصناعية وهي تنسج األقاويل املشككة         الدراسا
يف الدين كله ويف شخص رسول اللّه صلى اهللا عليه وآله وسـلم              

 . والقرآن ، فضال عن تشكيكها يف منهج فرعي كالتصوف 
وحنا هذا املنحى فيما بعد عدد من مؤسسات التعليم والثقافـة يف            

كك وتقسيم تركة الرجـل     العامل العريب واإلسالمي بعد مرحلة التف     
 ،  )) كما كان يطلق على دولة اخلالفة اإلسالمية يف تركيا           ((املريض  

        وتناولت هذه املؤسسات قضية التصوف والصوفية مبنهٍج استشراقي
حبٍت ، اللّهم إال ما كان من بعض املخلصني املنصفني الذين أَبـوا             

 فقد  -وهم الكثرة -صريح اإلفراط املذموم لدى الغالة ، وأما البقية         
صار األمر أشبه ما يكون بالعقدة النفسية دون تثبٍت وال متحٍص ،            

 .تبعاً لإلعالميات املطروحة يف املرحلة 
وبعد هذه املقدمة اليت أردنا ـا إيضـاح مسـألة الكرامـات             

إن كثرياً من شيوخ التصوف     : ومالبسات إيرادها يف التراجم نقول      
ت كانوا يكرهون الكالم فيهـا ، أو        الذين جرت هلم هذه الكراما    

نشرها ، أو نسبتها إليهم ، وآراؤهم يف ذلك مبسوطة يف مؤلفام ،  
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واعتربها بعضهم عيبا يقدح يف حال الويل عند أشباهه وأمثاله ، ويف       
مدرسة حضرموت بالذات انربى عدد من الشيوخ إىل منع ذكـر           

 .كرامام ، وإيقاف أتباعهم وتالمذم عن إظهارها 
وذا نرى أن خماطبة جيلنا املعاصر جيب أن تنحى منحى الرفـق            
م وعدم إثارم ، ويلزم محلة األقالم تقدمي مناذج األولياء بأسلوب           
مييز الفضائل واحملاسن العملية والعلمية اليت متأل قلوب اجليل باحترام          
 الرجال واالقتداء مبواقفهم االجتماعية ذات األثر البالغ يف حتوالت        

املراحل وإصالح فاسدها ، وتبقى الكرامات وأخبار األحوال ضمن         
التراجم التقليدية ، وإذا اضطر الكاتب لسبب مـا ، أو املتحـدث         
إلبراز منوذج من هذه الكرامات جيب أن يشفعها بالتعليل املنطقـي           

 .)١(ليقرب فهمها للقارئ واملستمع
 ٢٠١ ص )) املشرع الـروي     ((صاحب   الكرامات   ذكر بعض وقد  
 : فقال 

منها أن سلطان اليمن أرسل عسكراً إىل أمحد بن مياين سـلطان            
 حضرموت ليأخذ منه بندر الشحر ، وكـان صـاحب الترمجـة            

                                        
  .)) شروط االتصاف ملن يقرأ كتب األسالف ((راجع هذا املوضوع بتوسع يف ) ١(
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زل العسكر بقرب البنـدر ، فطلـب       ـوأمحد بن مياين بالبندر ، فن     
معة وخيـرج مـن     أمحد بن مياين منهم أن يصربوا إىل أن يصلي اجل         

البد أن خترج يف هذه السـاعة ،  : وقالوا ، فأبوا  البلدة ويتركها هلم  
إن اللّه ينصـرك ، فخـرج       اُخرج عليهم ف  : فقال صاحب الترمجة    

، فلما التقى اجلمعان أخذ السيد كَفّا من احلصباء وتفل فيه           حملاربتهم
 .ورمى به يف وجوه القوم فولوا مدبرين 

 مـا   أَخِرجوا مجيع : أنه أمسك بعتبة داره وقال ملن فيها        : ومنها  
 .يف الدار ، مث تباعد عن الدار فادمت مجيعها 

هذان منوذجان مما أوردته كتب التراجم ، وليس هدفنا تـرويج           
كما أشرنا من   -الكرامات ، وإال لذكرناها مجلةً وتفصيالً ، ولكن         

 هدفنا تلبية حاجة العصر يف معرفة مناذج الرجـال ، فلهـذا             -قبل
   ا البدنية ، وأما غري ذلك فهـي        نعرض الشخصية بأعماهلا وجماهدا

مثرات قد حتصل للبعض ، وقد ال حتصل ، وليست شـرطا مـن              
شروط الوالية ، وإمنا شرط الوالية االستقامة ، وإذا استقام العبـد            

فاستِقم كما  ﴿كما أُمر فليس على اللّه أن يهيئ له أسباب الكرامة           
تقالوا ربنا اللّه مث     ﴿ ،   ﴾أُِمر ِإنَّ الَِّذين       لُ علـيهمـزنتاسـتقاموا ت 

 .﴾املالئكةُ أَالّ ختَافُوا وال حتَزنوا وأَبِشروا باجلَنِة الَّيت كُنتم توعدون



 

 ٣٠

ومما يستحسن ذكره كشاهٍد يقيين على صدق أحـوال هـؤالء           
الرجال من أمثال إمامنا الشيخ حممد بن علي موىل الدويلة شـهادةُ            

دالرمحن اخلطيب يعترف بفضل ومقـام      معاصريه ، فهذا الشيخ عب    
 :اإلمام حممد بن علي فيقول فيه 
رفـاخالكراِم الت لكم يا ابن ِحقي     لُ الفضِل لكم واألواخـركما أَو 
ِلكُمفَض ضيف اآلفاق فَي فكم شاع    كم ما للورى الكلِّ غامروأسرار 
 )١(املواطرالسحاب  ِهكُم تنشا   ويف جابكم تدفع األسوا عن اخلَلِْق والبال

كان من أجالء املشـايخ      : ٣٩٥ ص )) الغرر   ((وقال عنه مؤلف    
العارفني ، وأكابر األولياء الكاملني ، ورؤساء احلضرة املقربني ، ذو           

 .القدم الراسخ يف التمكني ، والباع الطويل يف أحكام الدين 
ي بامسه تنشـرح    هو اإلمام الذ   : ١٠٢ ص )) املشرع   ((وقال صاحب   

الصدور ، العارف الذي بوجوده روض الفضائل معمور ، خصه اللّـه            
 .بأوفر حظ من العال واإلحسان ، باتفاق أهل العلم والعرفان 

                                        
  .١٠٢ ص)) املشرع الروي (() ١(



 

 ٣١
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ومل يزل طائعاً ملواله ، إىل أن  : ١٠٢ ص)) املشرع ((قال صاحب  

ثنني لعشٍر خلَونَ من    وافته الوفاة ، فانتقل إىل رمحة اللّه تعاىل يوم اال         
 ، ودفن يف مقـربة      ٦٦٥مئة   شهر شعبان سنة مخس وستني وست     

علوي ، والشيخ علـي ،      الشيخ  األبناء  من  زنبل، وخلف من بعده     
والشيخ عبد اللّه ، والشيخ عبد الرمحن ، وبنت امسهـا علويـة ،              
رمحهم اللّه رمحة األبرار ، ومجعنا م بعد طـول األعمـار يف دار              

 .آمني .  ، يف جنات جتري من حتتها األار القرار
 

 وكان الفراغ من مجع هذه الترمجة مساء االثنني 
 الثاين والعشرين من مجادى الثاين 

 مئة  عام تسعة عشر وأربع
 وألف من اهلجرة 

 النبوية جبدة 
 احملروسة

 
 



 

 ٣٢



 

 ٣٣
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 ٥ املطلع القرآين

 ٧ اإلهداء
 ٩ شاهد احلال

 ١١ سلسلة النسب
 ١١ دخلامل

 ١٣ بطاقة تعريف 
 ١٥ رحلته إىل احلرمني

 ١٥ بعض أحواله وجماهداته
 ١٧ ))حاشية  ((تعليق ومالحظة 
 ١٩ توطنه ببادية يبحر

 ٢٠ بعض كالمه وأشعاره
 ٢٤ ))حاشية  (( تعليق على املزاج الفقري والفخري

 ٢٦ كرامات اإلمام حممد بن علي
 ٢٧ حتليل ظاهرة النقد للكرامة

 ٢٨ اذج من كراماتهمن
 ٣٠ مقاالت معاصريه ومادحيه

 ٣١ وفاته رمحه اللّه 
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 اإلمام الشيخ عبدالرمحن السقاف



 

  )٢( 

 
 
 
 

 
 
 

 
 حقوق الطبع حمفوظة للناشر
 فرع الدراسات وخدمة التراث

  م٢٠٠٢ – هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل 

 



 

  )٣( 

 اإلمام الشيخ عبدالرمحن السقاف
 داخليالغالف ال

 



 

  )٤( 

 
 
 

 

 



 

  )٥( 

 
 

 ..املطلع القرآين
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

. فصلِّ ِلربك واحنَر. ر  ِإنا أَعطَيناك الكَوثَ﴿
  ﴾ِإنَّ شاِنئَك هو اَألبتر

 



 

  )٦( 



 

  )٧( 

 
 ..اإلهداء

 

 ..إىل شيوِخي اَألفَاِضل
 ..بِقيِة السلَف

 ..وأَمِثلَِة الطَِّريِق يف اخلَلَف
 ..وإىل أحفاِد املقَدِم الثَّاين

 ..الشيِخ املربي عبِدالرمحِن بِن حممِد السقّاف
أَحِد أَفذاِذ مدرسِة حضرموت املنتِشرِة يف مشـارِق األرِض         

 ..ومغاِرِبها
السِفينِة الَّـيت مـن      ((وإىل الراِغِبني يف التعرِف على منَاِذِج       

 ..)) رِكبها جنَا ومن ختَلَّف عنها هلَك 
 
 املؤلِّف

 
 



 

  )٨( 



 

  )٩( 

 
 ..شاهد احلال

 

 قَراُء إىل الِعلـم، الناس كُلُّهم فُ
 والِعلـم فَِقري إىل العمل، 
 والعملُ حمتاج إىل العقْل، 
 والعقْلُ فَِقري إىل التوِفيق، 

 وكُلُّ ِعلـم بال عمٍل باِطلٌ، 
  وكُلُّ ِعلـم وعمٍل بال ِنيٍة هباٌء، 

 ،وددرٍة منٍة بال سٍل وِنيموكُلُّ ِعلـم وع 
 .. ِعلـم وعمٍل وِنيٍة وسنٍة بال ورٍع خسرانٌوكُلُّ

 
 الشيخ عبدالرمحن السقاف
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 حممد صلى اللّه عليه وآله سلـم
 علي بن أيب طالب وفاطمة الزهراء

 احلسني 
 علي زين العابدين
 حممد الباقر
 جعفر الصادق
 علي العريضي
 حممد

 عيسى النقيب 
 أمحد املهاجر
 عبيداللّه 
 علوي
  حممد
 علوي

 علي خالع قسم
 حممد صاحب مرباط

 علي 
 حممد الفقيه املقدم
 علوي الغيور

 حممد موىل الدويلة
  )الشيخ عبد الرمحن السقاف( 

 
 عبداللّه  شيخ         علي         عقيل             أبوبكر السكران     أمحد               
 علوي   إبراهيم   جعفر           حسن           عمر احملضار            حممد                  

 



 

  )١٢( 

 



 

  )١٣( 
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احلمد للّه الّذي تعددت مواِهبه، فتعددت يف الوجـود آثارهـا،           
وطابت يف البسيطة ثـمارها، والصالة والسالم على سيد املرسلني،   
 إمام املتقني، معدن الفضل واجلود، وأشـرف موجـود، سـيدنا           

د احملمود، وعلى آله وأصـحابه األشـاوس        حممد بن عبداللّه احلام   
 .األسود، وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم احلشر والورود

أما بعد فإىل القراء األعزاء منوذج جديد ِمن مناذج اد ورجـال            
العهد الذين صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه، عاش يف طرف من أطراف           

ار االت الصدق واألمن    اليمن حتفّه العناية والرعاية، وحتيطه األقد     
 .واإلخالص

أظهره اللّه يف أهل عصره علـماً فاستظلّ الكُلّ حتـت سـقفه،            
وأبرزه اللّه للـمريدين سلـماً فارتقى به جلّ املتعلقني أوج العال،          
ونالوا من جنيات قطفه، ومسي يف طريق السادة بـنـي علـوي           

ـمنح الرباين،  بالـمقدم الثاين، لـما كان على يديه من الفتح وال        
وقد قبض على زمام األمور، وعمر القلوب والدور، وأرسى قواعد          
الطريق بالعلـم والعمل الصادق املربور، وبقي لنا على ممر األعصار          
حجة ننتصر بآثارها على الشيطان وأعوانه، ونتطلع إىل شبهِه ومثلِه          



 

  )١٤( 

 يف حزمه وعزمه وعنفوانه، والساقي باقي، ومن رغب يف االهتـداء         
مبا اهتدوا به نال املنال، وِحلق بأهل الكمال، وِمن اللّه املنح والتوفيق     

 .     والثبات يف كل حال، وهو حسبنا ونعم الوكيل
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هو السيد الشريف العالـم العامل، قدوة املقتدين يف زمنه، وشيخ   

ان واإلحسان، املترقي   العارفني يف عصره، جامع علوم اإلسالم واإلمي      
فيها جبدارة الفتح الكسيب والوهيب من امللك الواحد املنان، املتحقق          
حبقائق العرفان، املتبع قوالً وفعالً ومهة وإرادة لـمراتب جده سيد          
ولد عدنان، انعقدت له الوالية الكربى بال منازع، وانفتحت لـه           

 حممد مـوىل    قلوب املريدين بال حواجز أو قواطع، عبدالرمحن بن       
الدويلة بن علي بن علوي ابن األستاذ األعظم الفقيه املقدم حممد بن            
علي ابن اإلمام حممد صاحب مرباط ابن اإلمام علي خالع قسم بن            
 علوي بن حممد بن علوي بن عبيداللّه بن أمحـد املهـاجر ابـن              
عيسى بن حممد النقيب ابن علي العريضي ابن اإلمام جعفر الصادق           

م حممد الباقر ابن اإلمام علي زين العابدين ابـن اإلمـام            ابن اإلما 
 .احلسني ابن اإلمام علي وفاطمة الزهراء رضي اللّه عنهم أمجعني



 

  )١٥( 

 هـ، وحفظ القرآن العظيم على الشيخ     ٧٣٩ولد مبدينة ترمي سنة     
املعلـم أمحد بن حممد اخلطيب، وأتقن علوم القـرآن والتجويـد،           

غوية، وكانت نشأته منـذ نعومـة       وحقق مجيع املتون الفقهية والل    
ل نــز أظفاره وهو بني مساع القـرآن وعلـوم الشـريعة يف امل           

والـمجالس واحللقات، ومن هذه املواقع انفتحت عينه على دقائق         
العلوم وفنون املعارف من آلة وحنو وصرف وشريعة وحقيقة، فلـم       
 مير عليه ليل وال ار إال وهو ذاهب إىل طلب أو آيب منه، ففقهت             

مدركاته الذهنية أنبل الوسائل، واستوعبت ملكاته أشرف العادات        
والفضائل، وكرب حرصه على األعمال الصـاحلة مبكـراً، والزم           
املطالعات والـمراجعات وحتقيق العلوم، وخاصة يف جمالس والده        
ومكتبة مربيه ومعلـمه، وكانت مؤلفات العلوم كلها يف حـوزة          

 )) الـوجيز    ((إنه كاد أن حيفظ     : لوالده ومجلة من مشاخيه، حىت قي     
  لكثرة تردادمها ومطالعتهما وحضور جمالس تقريرمها،         ))املهذب((و

إضافة إىل جو الذوق والشوق الذي سـطعت شـوارق قلبـه يف             
جوانبه ومراتبه، وطول ااهدات السلوكية اليت تـمرنُ عليه نفوس         

لس فكر  األشراف يف بالد األحقاف، من طول أذكار وأوراد وجما        
وذكر وشكر وترقيق قلب وحال بكالم أهل األحوال ومقامـات          



 

  )١٦( 

 :قال عنه السيد حممد بن علي خرد. الرجال
واجلود والسخاجنيد التقى والزهد وحبر الصفا حرب الشيوخ األماثل    

وأستاذ أرباب العلـوم أجلـهم )١(وغيث اليتامى واأليامى األرامـل  
وقد ارتقى يف عصـره     ال  ولن يوصف إنسان مبثل هذا الوصف إ      

، وعقدت له األلوية، وخضع له أهل زمنه وعصـره          مرتبة اخلالفة 
ومصره، وهذا كان حال سيدنا اإلمام الشيخ عبدالرمحن السـقاف          

 .كما سيأيت الحقاً
 

êìi‹ßë@é‚ìî’@
كان لعناية الشيوخ األكابر أثر عظيم يف حياة الشيخ عبدالرمحن          

ه، وعنهم تفتحت مواهبـه    السقاف، ومنهم تشكلت فهومه ومعارف    
واستعداداته، وذكرت كتب التراجم أن من أجل من انتفـع ـم            

، وأخـذ وانتفـع     )٢( )) موىل الدويلة    ((والده اإلمام حممد بن علي      
بالشيخ العالمة حممد بن علوي ابن أمحد ابن الفقيه املقدم املعروف           

 . ومن يف مرتبته من الشيوخ))بصاحب العمائم((

                                                           
 . ، وهي طويلة تراجع يف األصل١٨٨ص ))الغرر  (( )١(
 .١٤١ص ))املشرع الروي  (( )٢(



 

  )١٧( 

يل االستزادة من العلـم، فاجته إىل غيل أيب وزير   كما رحل يف سب   
حيث لقي الفقيه العالمة حممد بن سعد باشـكيل وحقـق عليـه             

 . وغريها))العوارف(( و))الرسالة القشريية(( و))اإلحياء((
كما أخذ عن الشيخ حممد بن أيب بكر باعباد والزمـه سـنوات             

عظـم الشـيخ    وانتفع به انفاعاً مجاً، وكان الشيخ حممد باعبـاد ي         
 . )١(عبدالرمحن وجيله

                                                           
قال حممد بن أيب سلـمة بن      : مبا مثاله ) ٥٩-٥٨: ٢ ()) اجلوهر   ((كر ذلك يف    ذ )١(

صعدت مع بعض آل أيب وزير إىل شبام، فدخلنا على الفقيه العـارف             : أيب كثري 
باللّه تعاىل اخلبري العالـم الرباين حممد بن أيب بكر بن أيب عباد رضي اللّـه عنـه                

ن رضي اللّه تعاىل عنه يستأذن علـى  نـزوره، فلـما جلسنا إذ بالشيخ عبدالرمح 
الفقيه املذكور، فخرج إليه الفقيه بنفسه، وكان يفعل ذلك له إذا علـم أنه على              

فلـما طلعا جلسا فوق سريره،     : الباب وال يدع أحداً خيرج إليه قبله أصالً، قال        
ثـم تكلـم الشيخ رضي اللّه عنه بالكالم الغريب العجيب الفـائق، تـارة يف              

 وتارة يف الشريعة والفقيه مطرق بني يديه ولـم يتكلـم بكلـمة واحدة، احلقيقة
ولـم يزاال على ذلك من الضحى إىل وقت الظهر، ثـم صلينا الظهر ورجعـا              
مكاما على ما كان إىل صالة العصر، ثـم صلينا العصر ورجعا مكاما مع ما              

 . كان إىل االصفرار
علو مرتبته يتواضع للشيخ عبدالرمحن     وكان الفقيه املذكور مع جاللة قدره و      

رضي اللّه عنه لـما علـم من تـمكن الشيخ يف درجات النهاية، وباعه الطويل             
يف أحكام الوالية، وكراماته الظاهرة ومقاماته الفاخرة وتصريفه النافـذ، وكـان     



 

  )١٨( 

ثـم رحل إىل عدن وأخذ ا قسطا من علوم العربية وآالا على            
الشيخ القاضي حممد بن سعيد ِكبن، وبرع يف علـم األصول وأتقن 
علـم املعقول وكذا علـم املعاين والبيان وعلوم التفسري واحلديث،       

ع ومنه انتفاع،   ولـم يترك علـماً من علوم عصره إال وله به اطال         
 .ومع ذلك كان متواضعاً لشيوخه متأدباً حمباً هلم قائماً حبقوقهم
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ورد يف كتب التراجم عن جماهداته يف أول سلوكه أنه بلغ الغاية            
يف حفظ األوقات، والتقلل من املباحات، وكثرة الصوم والعبادات،         

 بلغ يف صالته مبقـدار      حىت إن ورده من آخر الليل يف قراءة القرآن        
مصحفني كل يوم، حيث خيرج إىل شعب النعري للتهجـد، ثــم            

 )) الغـرر    (( و )) اجلوهر الشفاف    ((صار حاله فيما بعد كما ورد يف        
 .وغريها يقرأ أربع ختـمات بالنهار وأربعاً بالليل

وال شك أن مثل هذا يثري العجب يف زماننا حيث يصعب علـى             
واحدة يف اليوم، ولكن العجب يتبـدد إذا        اتهد أن يقرأ ختـمة     

                                                                                                                             
          سره على الدمقَدة الفقيه املذكورمن مشايخ الشيخ عبدالرمحن يف العلـم، وكان ي

 .  وإن سبقوه، ويبقى باقي الدرسة كُلٌّ على سبِقه رضي اللّه تعاىل عنه



 

  )١٩( 

حنن تأملنا يف املميزات الفطرية واالستعدادات املكتسبة اليت تكونت         
يف نفوس هؤالء الصاحلني بفعل االستـمرار، وطـول االطمئنـان          
بالقرآن واالستذكار، حىت اندرجت اآليات تلـو اآليـات علـى           

لعلــم  ألسنتهم بسهولة ويسر، وهذا ما يسمى عند هذا أهـل ا          
بالطي، وهو أن يسهل اللّه القرآن على اللسان فينطـوي يف مـدة             
قليلة، وقد ثبت هذا ومثله يف حياة السابقني كسيدنا عثـمان بـن         
عفان الذي ورد أنه كان خيتـم القرآن يف الطواف، ومثله يـروى            

 .عن اإلمام الشافعي وغريه
 يصل  وهذا التفرد يف سلوك اإلمام الشيخ عبدالرمحن السقاف ال        

عند حد التالوة فقط بل ورد أنه كان يف بداية أمره مياال إىل العزلة              
والبعد عن الناس، وقد خيتار الذهاب إىل شعب نيب اللّه هود حامالً            
كتبه وأوراده وقليالً من الزاد، فيمكث من الزمان شهراً أو زيادة،           
وهذه الظاهرة التأملية كانت جزءاً ال يتجزأ مـن منـهج التربيـة             

علـمية والعملية يف مدرسة حضرموت لـمن أراد طريق ااهدة         ال
 .﴾والِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا﴿

وقد أثـمرت هذه ااهدات العالية يف نفسية الشـيخ التزامـاً           
مسؤوالً بالواجبات والـمندوبات، وأسست يف داخل قلبه مرتبـة         



 

  )٢٠( 

إن جماهداته يف العلــم     : ة، حىت قيل  الختاذ املواقف اإلميانية اجلاد   
والعمل لـم تنقص يف مكيال العمل حىت ليلة زفافه، إذ قام علـى             

 .)١(عادته متهجداً متبتالً شاكراً مواله على أنعمه
 

émýyŠë@êŠbÐ c@
تكررت أسفار ورحالت الشيخ عبدالرمحن السقاف منذ شـبابه         

عن مجلة من إىل الشحر والـمكال والغيل وعدن، وأخذ يف رحالته    
 .علـماء عصره وأجاز وظهر شأنه وأمره

وعاد يف آخر املطاف إىل حرم اإلقليم، متصدراً دروس العلــم           
وجمالس الطريق، وقد أذعن له اخلاص والعام، وارتفع قدره ومقداره          
بني األنام، وقد استفاد من خالل زياراته املتعددة للعلـماء والبالد          

مدرسة حضرموت من ثوابت الطريق     املختلفة ما جيب أن تتفرد به       
وقواعد التحقيق، فأخذ على عاتقه تــمكني املريـدين وتقويـة           
عالقتهم بالعلـم والعمل، ووجه عقوهلم وأرواحهم لنيل املعرفـة         
فقهاً وحديثاً وتفسرياً ولغةً كما جيب أن تؤخذ وتدرس، حىت ورد           

ر حـىت    أنه رمبا استغرق احلديث عن علـم الظاه       )) الغرر   ((عنه يف   
                                                           

 .١٤١ص ))املشرع الروي  (( )١(



 

  )٢١( 

حيرك جمامع القلوب حنو ذلك، ثـم ما يلبث أن يعرج على الكالم            
من علـم الباطن وأعمال القلوب حىت يعدل كفة امليـزان بـني            

 .احلالني
 

ÖbÏŁa@À@ém‹è’ë@êŠ‡—m@
برز الشيخ وجيه الدين عبدالرمحن بن حممد السقاف على كرسي          

التـف عليـه    اخلالفة العلـمية والعملية مبكراً يف مقتبل العمر، و       
املريدون والـمنتفعون، واستفادوا من معارفه وعلومه، واسـتظلوا        
بأفياء وارف فهومه، فطار صيته يف اآلفاق ورحل إليه الطلبة مـن            
شىت األصقاع، ومحلت إليه الرسائل والفتاوى من مشـرق األرض          
ومغرا، فكان يف كل أحواله وإجاباته ورسائله ومسائله سـالكاً          

مبينا ومفصالً كل مادة عن مادة، وكان موهـوب         مسلك اجلادة   
الذكاء قوي احلجة يف تقرير مسائل العلــم الدقيقـة، وحيتشـد            

 لإلمام الغـزايل، ويف     ))البسيط(( و ))الوسيط((الطالب على تقريره يف     
 مع لطف عبـارة     ))الـمحرر(( أليب إسحاق و   ))للـمهذب((شرحه  

ت حىت جيليهـا    وحسن إشارة، ووقوف مفيد على غامض املشكال      
 .للطالب



 

  )٢٢( 

وكان يعتين باجلمع بني علـمي الظاهر والباطن، وحيدو تالمذته         
ومريديه إىل االهتـمام بالعلـم والعمل مع بذل اجلهد يف مراقبـة           

إن : (املوىل واإلخالص والصدق، ومما أماله على تالميـذه قولـه         
 مـن ال (، و)األوقية من أعمال الباطن تعدل اراً من أعمال الظاهر    

مـن لــم   (، و)من ال له أذكار فليس بذَكَر  (، و )له ورد فهو قرد   
 مـا   ))الـمهذب((من لـم يقرأ    (، و ) ما فيه حياء   )) اإلحياء   ((يطالع  

الناس كُلُّهم  (، و )من ال له أدب فهو دب     (، و )عرف قواعد املذهب  
          تـاجـلُ حممل، والعمإىل الع إىل  فُقَراُء إىل الِعلـم، والِعلـم فَِقري 

العقْل، والعقْلُ فَِقري إىل التوِفيق، وكُلُّ ِعلـم بال عمٍل باِطلٌ، وكُلُّ           
ِعلـم وعمٍل بال ِنيٍة هباٌء، وكُلُّ ِعلـم وعمٍل وِنيـٍة بـال سـنٍة              

 ).مردود، وكُلُّ ِعلـم وعمٍل وِنيٍة وسنٍة بال ورٍع خسرانٌ
 أن الشيخ عبدالرمحن السقاف ذكر      )١()) املشرع   ((وذكر صاحب   

يف بعض أيام درسه فضل الفقه، فعزم ولده الشيخ عمر احملضار أن            
يفين عمره يف الفقه ويترك غريه من العلوم، فلـما انقضى الـس            

اجتهد يف أعمال القلوب، إن الفقهاء معهـم        .. يا عمر : ناداه وقال 
الباطن تعدل ارا من    قَبس ومع الصوفية جذوة، وأوقية من أعمال        

                                                           
  .السابق املصدر ) ١(



 

  )٢٣( 

 .أعمال الظاهر
 أن الشيخ عبدالرمحن السقاف قرأ يف علــم         )) الغرر   ((ورد يف   

 .)١(الشريعة املطهرة مخسني كتاباً سوى العلوم األخرى
وكان جياور عند نيب اللّه هود حنوا من ستة أشهر، واختذ يف آخر             

عه أوائل  عمره قارئاً يقرأ عنده القرآن جهراً وهو يستـمع ويقرأ م         
اآليات، وإذا قام إىل صالته تراه كأنه شاب، وكان ال يدخل وقت            
الصالة املفروضة إال وهو يف املسجد، وكان يتهجد يف املسجد أكثر 

 .)٢(الليل
مسعـت شـيخنا الشـيخ      : وقال الشيخ علي بن حممد اخلطيب     

كنت أقرأ القرآن يف اليوم     : عبدالرمحن السقاف رضي اللّه عنه يقول     
وكان الشـيخ   :  ثـمان ختـمات أو سبع ختـمات، قال      والليلة

رضي اللّه عنه يقرأ هؤالء اخلتـمات املذكورات أربعا بالليل وأربع          
بالنهار، ختـمتان بعد صالة الصبح إىل وقت الظهر، وختــمة          

ها يف ركعتني، وختـمة بعد صـالة       ؤالعصر يقر فيما بني الظهر و   
 .من كثرة القيامالعصر، وكان يرى بالليل كأنه أُسطوانة 

                                                           
  .٣٩٦ ص)) الغرر (( )١(

 ) .١٠٧: ٢ ()) اجلوهر الشفاف (( )٢(



 

  )٢٤( 

i@éníbäÇë@éÇŠëë@ê‡çŒaë@òÇaŠ Ûbðë‡îÛa@ÝàÈÛ@
كان الشيخ عبدالرمحن السقاف على غاية قصوى من الزهـد يف           
الدنيا وعدم االلتفات إليها، حىت إنه قد يفرق الزكاة من التــمر            
على الفقراء والـمساكني فال يلعق التـمر من أصابعه تورعا، بل          

 .ميسحه أو يغسله بالـماء
كان مييل إىل العمل اليدوي والزراعة على عادة أهله وسلفه، وله و

خنل كثري غرسه يف ترمي والـمسيلة وغريها، وكان إذا غرس خنلـة            
 )) باحبيشـي    ((يقرأ عند غرسها سورة ياسني، أما يف أرضه املسماة          

فكان بعد تـمام كل غرسة يقرأ ختـمة كاملة، ثـم جعل ذلك           
الده، على أن يقرأوا ويهللوا ويسبحوا      صدقة على املوجودين من أو    

اللّه كل ليلة بعدد معلوم، ثـم يهبون ثواب ذلك إىل روحه بعـد             
 .موته، وكان أوالده يومئذ ثـمانية بـنـني وست بنات

ومن مشاريعه اخلرية بناؤه لعشرة مساجد يف أحناء متفرقـة مـن            
حضرموت، ووقف على كل مسجد ما يقوم حبقـه مـن عقـار             

ال من مساجده مسجده املعروف مبسجد السـقاف        وأرض، وال ز  
بترمي إىل اليوم، وفيه تقام احلضرة األسـبوعية املنسـوبة للشـيخ            



 

  )٢٥( 

، وتقام فيه اآلن حلقات حتفيظ القرآن حتت رعاية السيد          )١(السقاف
  .)٢(حممد بن علوي العيدروس املعروف بسعد 

 
éÛaìycë@éÜöb›Ïë@éßbÔß@

 لـما كان عليه من مسو      أمجع أهل عصره على تسميته بالسقاف     
اهلمة وعلو املرتبة، حىت صار ألهل عصره سقفاً معنوياً، واختلفت          

إنه مسي بذلك إلخفائـه     : رواية املؤرخني يف سبب التسمية، فقيل     
حقيقة حاله عن أهل زمانه، فكان كالــمستور حتـت سـقف            

إنه لـم يدع حاالً لنفسـه ولــم        : التواضع واخلمول، حىت قيل   
إنه مسي  : ال مقاماً، وكان يكرهه أشد الكراهة، وقيل      يطلب شهرة و  

                                                           
 أن احلضرة املذكورة تعقـد مـرتني يف         ٢٦٤ ص )) األدوار   ((ذكر الشاطري يف    ) ١(

بوع ليلة االثنني واخلميس، يتوىل اإلنشاد فيها أبناؤه وأحفاده، ثـم جلـب            األس
 هـ منِشِدين من مصر ٩٦٨حفيده العالمة أمحد بن احلسني العيدروس املتوىف سة 

ومن عرف يسمون آل بامصري وآل عرفان، وقاموا ذه املهمة هم وأحفادهم إىل 
 . اليوم

 السقاف والقائم عليه وعلى مصاحله، وله مهم        السيد سعد العيدروس إمام مسجد    ) ٢(
عالية يف خدمة املسجد والطريق، واإلشراف على حلقات القرآن بقبة أيب مريم،            
وله مصنفات مفيدة يف فنون عديدة، ونأمل أن جتد طريقها إىل النور قريباً إن شاء               

 . اللّه



 

  )٢٦( 

 فصار كالسقف املظلل    )١(بذلك ألنه سقَف على أولياء زمانه حباله      
 .هلم

ويبدو أن مراحل ترقيه يف املقامات واألحوال قد مجعت له هـذه            
املعاين، ففي بداية أمره كان على الصفة املذكورة من إخفاء احلال           

 مرتبة بروزه وظهوره واختيار اللّه له موقـع         والرغبة يف الستر، ويف   
 .الصدارة سقَف حاله على أهل زمانه

اجتهدنا فلــم يفـتح     : وله عبارات يقول فيها يف بعض كالمه      
واللّه ما  : ويقول. علينا بالفتح العظيم حىت رجعنا إىل معرفة النفس       

 لقليب التفات إىل غري اللّه من أهل وولد ومال، وما بـنـيت داراً           
 .وال مسجداً إالّ وقد أُمرت بفعل ذلك

 .)٢(دواء القلب ترك العوائق والتوفيق إىل نيل كل خري: ويقول 
اطلعنا على احلالج وظننـا أن      : ويقول يف مرتبة الظهور والربوز    

 بزجاجته كسراً فوجدناها ترشح وليس ا كسر، واطلعنـا علـى           
 على سعيد بن     فوجدنا حاله فوق مقاله، واطلعنا     )٣(الغيث بن مجيل  

                                                           
 .١٩٠ص )) الغرر (( )١(
 .١٩١ املصدر السابق ص)٢(

كان الشيخ حسن بـن علـي        : ٦٥ عن الغيث بن مجيل ص     )) اجلوهر   ((قال يف    )٣(



 

  )٢٧( 

عمر باحلاف فوجدنا مقاله موافقاً حلاله ، واطلعنا على أمحد بن أيب            
 .اجلعد فوجدنا مقاله فوق حاله

ـ        : ويقول  ةنأكُِن ابن زماِنك، فإن رأيت أهله ذئاباً فال تكـن ض
 .يأكلوك، وإن رأيتهم ضأناً فال تكن ذئباً تأكلهم

 .)١(فقهاء الزمان وصوفيته تواقعوا يف الطحس: ويقول
وكان شـيخنا الشـيخ     ) : ٧: ٢( )) اجلوهر الشفاف    ((وقال يف   

عبدالرمحن رضي اللّه عنه كثري االستغفار بالليـل والنـهار واللّـه            
أعلـم، يرتقي من درجة إىل درجة، فإذا ارتقى مـن درجـة إىل             
درجة أعلى منها يستغفر اللّه تعاىل منها، رأى نفسـه يف األوىل يف             

 اللّه تعاىل منها، ولذلك قال النيب صلى اللّه         حمل التقصري عن معرفة   
إين ألستغفر اللّه تعاىل يف اليوم سبعني مرة، ففسـر          : عليه وسلـم 

العلـماء رضي اللّه عنهم قوله ذلك أنه صلى اللّه عليه وسلــم            
يرتقي كل يوم كذا وكذا درجة، فإذا ارتقى من درجة إىل درجـة             

                                                                                                                             
الشيخ عبدالرمحن رضي اللّه عنه يف منـزلة أيب الغيث بـن مجيـل       : علوي يقول 

اليمين، وكان أبوالغيث قد قُلد سيف الوالية وشاع ذكره يف اآلفاق، وفاق أهـل        
 .ألهواء والنفوسزمانه، وتقدم على أقرانه، ومسي لعلو شأنه مشس الشموس وقاتل ا

 .وقعوا يف حماذير كثرية وخمالفات: الطحس املزالق ، أي )١(



 

  )٢٨( 

عن معرفة اللّه تعاىل فيستغفر     أعلى منها رأى األوىل يف حمل التقصري        
اللّه منها، وأولياء اللّه تعاىل هم السالكون حمجة النيب صلى اللّه عليه            

 .وسلـم
وقال أيضا عن بعض عادات الشيخ عبدالرمحن السـقاف عنـد           

وكان من عاداتنـا يف     : اإللباس للفقراء والـمساكني والـمريدين   
اىل عنه أن يشتري    آخر عمر شيخنا الشيخ عبدالرمحن رضي اللّه تع       

أحدنا خوذة ويعطيها الشيخ، والشيخ يعطيه خوذتـه الـيت عليـه       
 .  )١(تربكاً

 أخربين السـيد   : وقال أيضاً عن تأثري الشيخ عبدالرمحن يف مريديه       
لـما حكمين الشيخ   : حممد بن أيب بكر بن أمحد بن أيب علوي قال         

ين صفات  عبدالرمحن رضي اللّه عنه ذهبت عين حمبة الدنيا وزالت ع         
مذمومة كنت أعرفها يفّ، وأُبدلت ا صفاٍت حمموداٍت يف ذلـك           

 .الوقت الذي حكمين فيه الشيخ، وأنا يف مزيد إىل اآلن
وكان بعض الصاحلني   :  تعليقاً على ما ورد    )) اجلوهر   ((قال مؤلف   

 لصـبغه القلـوب     )) الصباغ   ((ممن يسمي شيخنا الشيخ عبدالرمحن      
اع كالمه فيها واستراقها منـه مبجالسـته        بالصفات احملمودة وإجن  

                                                           
 .)٤٢: ٢( ))اجلوهر  (() ١(



 

  )٢٩( 

 . )١(وبركته العلوم الربانية والصفات السنية
يقولـون حبـر    : وكان الشيخ عبدالرمحن يتحدث بالنعمة فيقول     

اهلوى كم يكون عرضه وكم يكون طوله؟ فدخلنا فيه فوجدنا ما له 
غلبهم حبر اهلوى حىت تشرقوا     : منتهى، فالصاحلون غطسوا فيه، أي    

وظهرت عليهم عالمات تعبه كما يغلب املاء السابح فيـه          بغصصه  
لـم يغلبـنــي   : أي-فيواريه ويشرق به، أما أنا لـم أغطس،        

اهــ  .  وال شـرقت بغصصـه     -ولـم تنلين منه مشقة وال تعب     
 ) .٦٢: ٢ ())اجلوهر الشفاف((

لو عرفت أن قليب حيب غري اللّه ألخذت حجراً         : ويؤثَر عنه قوله  
، ويؤثر عنه أيضـا     ٦٤ ص )) اجلوهر   ((يف معناه من    أو ما   . وفضخته
 .)٢(أنا شيخ من ال له شيخ إىل يوم القيامة : قوله

 قَوم همومهم باللِّه قد عِلقَـت      فما هلم ِهمةٌ تسمو إىل أَحـدِ      
 فمطْلَب القَوِم موالهم وسيدهم    يا حسن مطْلَِبِهم للواِحِد الصمدِ    
 ن يناِزلُهم دنيا وال شـرف     إما   ِمن املطاِعِم واللّذاِت والولَـدِ     
 وال ِلباس ِلثَـوٍب فـاِئٍق أَِنـقٍ        وال التزين يف األحواِل والعـددِ     

                                                           
 ) .٧٥: ٢(املصدر السابق ) ١(
  .٦من مقدمة ديوان احلضرة ص) ٢(



 

  )٣٠( 

ÒbÔ Ûa@ñ‹›y@åÇ@ñ‰jã@
بىن الشيخ عبدالرمحن السقاف عدة مساجد بترمي ونواحيها، من         

روف الذي كان مالزماً له بالعمارة      املساجد املشهورة مسجده املع   
 هـ،  ٧٦٨الظاهرة والباطنة حىت وفاته، وهو أول مسجد بناه سنة          

ما شرعت يف عمارته إال وقد أسسه األئمـة         : وقال رضي اللّه عنه   
األربعة اتهدون، ووقف كل واحد منهم على ركن من أركانـه           

 .والنيب صلى اللّه عليه وسلـم يف قبلته
ه بعد العشاء ليليت اخلميس واالثنني إلقامة احلضرة        وكان جيلس في  

 ، وإذا مات أحـد مـن آل أيب          )) ليلة الراتب    ((املعروفة، وتسمى   
علوي كان يترك الراتب مرتني أو ثالثة، ثـم أشري عليـه بعـدم             

 .تركها
قال الويل الصاحل سعيد بن سالـم الشواف عنـها يف منظومتـه       

  :))قصعة العسل((
كـوان وامال منار األ يف مسجد الراتب بان والنور ذي فيها كان

أنوار جالهـا اللّـه   
فيها من اللّـه نظـره      حيضر ا اهل الشهره من نور ذيك احلضره

لألوليــا شــي للّــه   



 

  )٣١( 

والشيخ ذاك السقاف   نور املشايخ االشراف يا من حضر فيها شاف
حيضر مع اهل اللّـه   

أو ليت من ينظرهـا     ياليت من حيضـرها     حضرة تقع ما أكربها
فيها جـالالت اللّـه   

عسى تقع يل نظـره      عند العشي والبكـره دائم وهم يف احلضره
منهم ومن جود اللّـه   

وتبدأ احلضرة بالفاحتة، ثـم بالتهليل بإيقـاع خـاص، ثــم           
 إن اللّـه    ﴿ ﴾إخل  .. سبحان ربك رب العزة عمـا يصـفون         ﴿

 . ثـم فاحتة أخرى﴾..ومالئكته

ويبدأ اإلنشاد بقصائد السلف حسب الترتيبات املعتادة للحضرة،        
وغالب القصائد املنشدة ذات منط محيين خالية من التكلف، حاوية          
على حتريك الوجدان الذوقي، وربط السامع مبقامـات ومراتـب          
األولياء والصاحلني ومشايخ الطريق، وذكر ترمي ومعاهدها األنيسة        

 الروحية، وقد أضيفت بعد الشيخ عبدالرمحن السـقاف         وقواعدها
تراتيب وقصائد أخرى ألوالده ولبعض رجال الذوق، وقد مجـع          
العالمة السيد عبدالرمحن بن حممد املشهور كافة تراتيب احلضرة يف          



 

  )٣٢( 

 الـمنهل العجيب الصاف يف فضل وكيفيـة        ((كتاب خاص مساه    
  .))حضرة الشيخ عبدالرمحن السقاف 

 عند مشايخ التصوف أن احلضرة واحد من جمـالس          والـمعلوم
الذكر الذي يشتـمل على حتريك املريدين واحلاضرين بوجـدان         
وذوق خيرجهم حسب استعدادام عن مـألوف العـادة للطبـع           
البشري، كجزء من ترويح الـنفس وترويضـها علـى الـذكر            
واالستغراق فيه، وأساس هذه احلضرة قائم على مـدلول تربـوي           

لصوفية دون غريهم، وهلم به ولع شديد واهتـمام، ومن         خيتص به ا  
 :أهم شروطه

 .حسن الظن باللّه وأولياء اللّه -١
 .طرد اخلواطر والوساوس والتسويالت النفسية -٢
 .حسن الظن بني املريدين -٣
 .حمبة بعضهم البعض يف ذات اللّه -٤
 .االمتالء الكامل بالـمعاين الواردة يف األذكار واألشعار -٥
عقد النية أن احلضرة حضور مع اللّه واستئناس بذكره وذكر      -٦

 .رسوله، والتغين مبراتب الصاحلني للتأسي م ونيل بركام
وإذا اضطربت هذه الشروط أو فقدت ال ميكن للـمريد أن ينتفع    



 

  )٣٣( 

ذه االس، وتتفاوت وقائع احلضرات عند أهل التصوف، وقـد          
إغماء، وخاصة يف حضـرات     يعتري البعض خالهلا زعيق وصياح و     

الذكر املعروفة عند بعض الطرق األخرى، وقد يتجاوز األمـر إىل           
أكل الزجاج واحلرق بالنار وطعن األجساد، وكل هذه اإلفراطات         
مرجعها إىل قوة يقني ااذيب وقوة إرادم يف كرامات األوليـاء           
وصدق التعلق باللّه وعدم اهتـمامهم مبا يقولـه اآلخـرون مـن            

 .نتقاد عليهماال
أما يف حضرة السقاف بترمي فال يوجد شيء من ذلـك أصـالً،             
وغاية ما يظهر على بعض الصادقني البكاء أو اإلطراق املسـتدمي،           
وينكرون كل اإلنكار على من يتجاوز احلـد الشـرعي للوجـد            
والذوق، وال مييلون إىل ما ال يستسيغه األدب الذوقي مـن تلـك             

.  يفعلها غريهم من أصـحاب الطـرق       احلركات واهليئات اليت قد   
وينحصر اليوم إنكار املنكرين على حضرة السقاف على ما يضرب          
من آالت النفخ والدف والطريان، وما يأيت يف سياق القصائد مـن            

 .االستغاثة والتوسل واالستشفاع
واإلنكار على احلضرة هلذه األسباب وجيه مـن وجهـة نظـر            

يثيات القواعد الـيت وضـعها      املتأثرين مبدرسة النقض، أما من ح     



 

  )٣٤( 

علـماء الصوفية ومشاخيهم فلهم ما يربر مواقفهم آنـذاك، إذ إنّ           
الغالب منذ القرن السابع والثامن يف بـالد العالــم اإلسـالمي            
التسامح يف شأن القواعد الذوقية، وأفىت كثري من العلـماء باجلواز          

         نة من  يف بعض احلاالت، ولـم يكن عندهم وال عند علـماء الس
ينكر التوسل، حيث لـم تظهر مدرسة اإلنكار بصورا العدائيـة          
حول هذه املسألة إالّ يف مرحلة متأخرة جداً، وجـاءت مراِفقَـةً            
لتحوالٍت خطريٍة يف حياة األمة بعمومها لـم تقف عنـد مسـألة            
اإلفراط عند الصوفية، بل مشلت كل شيء يف حياة املسلــمني،           

البة بالتوسط بني اإلفـراط والتفـريط إىل        وخرجت من دائرة املط   
 . إصدار أحكام بدعية وانقالبات ِملَِلية

إننا جنزم أن حتوالت املراحل بعد احلـربني العالــميتني األوىل           
والثانية قد أفقد مدرسة اإلسالم بكافة مذاهبها وطرقهـا موقعهـا           

موقعها اإلسالمي القدمي، كما أفقد األمة بعمومها حاكماً وحمكوماً         
وهلذا فمن نافلة القول    . السياسي واالجتـماعي واالقتصادي والثقايف   

 ،  ))لنؤيد السـلفي املفـرط    (( يف عصرنا هذا     ))أن حنارب الصويف املفِْرط   ((
وكالمها يف حقيقة األمر قد فقدا املوقع اإلسالمي العادل يف االحتكـام            

ع واهليئـات   وااللتزام، وبقي هلما الصراع احملدود يف بعـض الفـرو         



 

  )٣٥( 

والكيفيات اليت يتسع الشرع لـمن أراد العمل ما أو تركهما، حيث           
 .ال ميثالن غاية يف األمة وإمنا اختالف وسائل فقط

 
émbuëŒë@êúbäic@

كان الشيخ عبدالرمحن السقاف كثري التزوج، ومجع يف عقـده           
أربع نسوة، وكان يرى يف كثرة التزوج تفريغ البال عن شـواغل            

تفرغ لـمطالب الروح، ومجع القلب على مراد اللّه يف         اجلسد، وال 
 .الذات، وكان له نساء من خارج ترمي، وبعضهن من ترمي

كمـا  وخلف من البـنـني ثالثة عشر ابناً ذكراً وسبع إنـاث           
 .)١(ذكرت كتب التاريخ

@
@Ñîä¾a@éßbÔß@åÇ@püìÔß@

 ) :١٠٨: ٢ ()) اجلوهر الشفاف ((جاء يف 
ابر املشايخ العارفني، وصدور األجـالء      وكان رضي اللّه من أك    

املقدمني وخالصة األصفياء احملبوبني، صاحب األحـوال الفائقـة         
والـمقامات الرائقة والكرامات اخلارقة واألنفاس الصادقة، واهلمم       

                                                           
 ).١٠٨: ٢ ()) اجلوهر الشفاف (() ١(



 

  )٣٦( 

العالية والربكات الناميـة، والفـتح العلـي والكشـف اجللـي،            
سـخ يف   والـمحاسن اجلميلة والـمواهب اجلليلة، والقـدم الرا      

التـمكني احملمود والباع الطويل النافذ يف الوجود، واليد البيضاء يف   
السبق إىل أعلى معارج الوصل، والـمشرب األهىن من كـؤوس          
مدام الوصل، مطْلَعاً لشموس األقمار ومنبعاً لعيون األسرار، سارت         
بذكر فضائله الركبان يف اآلفاق وانعقد علـى إجاللـه اإلمجـاع            

ر اللّه القلوب والوجود بربكاته وأنيخـت ركائـب         واالتفاق، عم 
الطالبني لنيل هباته وسلبت قلوب العارفني ببديع صفاته، فهو قطب          
الوجود حقا ومرشد أهل الطريقني إىل احلق صدقا، فطيب نشره يف           

 .الوجود فائح وغري ذلك مما يقصر عنه مدح كل مادح
باهر املفـاخر    (( بقصيدة مساها    )) اجلوهر الشفاف    ((مدحه مؤلف   

وطلعة األنوار الشواهر يف مدح قطب األولياء املوهـوب الشـيخ           
 ))بن الشيخ حممد بن علي احملبوب رضي اللّـه عنـهم            اعبدالرمحن  

 :فقال
ــ  هــتاِر ج ــِبِلي أَس ســا م ــِةأَي ٍل وغَفْلَ

ــدتِ  ــِري ص ــِة اخلَ يؤــن ر ــٍل ع ــى مقَ عل  
 



 

  )٣٧( 

ــاً  ــاِر غَض ــى اَألبص ــاً عل ــٍرملنِلزام ظَ
لـــما يف عــروِس اَألوِليــا الكُــلَّ ضــمِت  

ِمــن احلُســِن واإلحســاِن والفضــِل والبهــا 
وِمــن مكْرمــاٍت فــاِخراٍت عِزيــزةِ     

إمام العلـى مشـس اهلُـدى معـدنُ النـدى           
ــل ل  ــين لكـ ــه تغـ ــبمفاِتيحـ ِةوسـ  

ــهِ    ــت حكِْم ــا حت ــع األولي ــب مجي وقُطْ
دــت ي ــدتِ  وحت ــت وِزي ــا أُِنيلَ ــِه م ي  

ــاِدرٍ   ــم ص ــِدهِ  فك ــود بِرفْ عــهم ي  من
  يحظَــى جبــزِل العِطيــةِ  وكــم واِرٍد

  مهــن ــلُّ ِم ــزل فالكُ ــال والع ــوف الِق وخ
ــِة ــعونَ ِلهيبـ ــم خاِضـ ــطْوِتِه هـ ِلسـ  

ــذَّباً     ــريفاً مه ــيخاً ش ــذا ش ــت ب ينع
ــدِ   ــف واِح صاً وــِخي ــراداً س ــِةم أُم  

 



 

  )٣٨( 

  ــم ــوايل عالِئـ ــايل والعـ ــه يف املعـ لَـ
ــةِ  ــوايل ِهمـ ــناها يف عـ ــواِهي سـ نـ  

 

ــلٌ   ــأِش فاض ــب اجلَ ــجايا طَي الس ــرمي ك
ــدةِ   ــلِّ بلْ ــن كُ ــانُ ِم ــِدِه الركب إىل ِرفْ  

وهي قصيدة طويلة مبسوطة املعاين يف وصف الشيخ املـذكور،          
نت علي الزبيدي مقوالت وأشـعار  وللشيخة العارفة باللّه سلطانة ب   

 :يف الشيخ عبدالرمحن السقاف منها قوهلا
ـــمقبلينا وبالشيخ الذي فـيهم يضـينا      ــا بال ــا مرحب أال ي
عماد الدين هو الغوث الذي اعـ ـطي من عند رب العالــمينا     
سراج عند ظلــمات الليـايل يسلي كل مـن قلبـه حزينـا       
ةبــخــاض يف حبــر احملألنــه  وحافظ سادته عهـداً مكينـا     
ــذنبينا ــا م ــا رب إن ــم ي ــه نع ــا جباه ــا رب فانفعن أال ي
وخنتـم بالصالة علـى حممـد صالة دائمـا يف كـل حينـا       

 :وهلا أيضاً فيه أبيات تقرأ يف احلضرة وهي
 سالم اللّـه مـا دام السـالم        على شيخ املال قطب األنـام      
  اهلمـام  عفيف الدين سـيدنا    رقا يف احلب مرقـى ال يـرام       



 

  )٣٩( 

 وأهل املعرفة تشـهد بفضـله      حبسن الظن يف هذا من أجلـه      
 وحاشا شيخنا ال شيخ مثلـه      النه تـاج سـادات كـرام      
 حبييب سلك حسن الظن باللّه     وما حتظى من أسرارك من اللّه     
 ي لـك حملـه    ـوجتعل يف قليب   وعقد احلب اىل يـوم القيـام      

 :وتقول أيضاً فيه
 سالم اللّـه منـا كـل يـوم         لزمـان على شيخ املال قطب ا    

 على من فخره فـاق املفـاخر      يب الغوث الذي حاز املعـايل     أ
 لسان الزهد له حلـم وعلـم     وزاد اعطي من اللّـه األمـاين      
 إمام العصر له بـاطن خفـي       صفا من كل هلـاف وضـاين      
 وذا يف عبــد رمحــن املؤيــد له فوق املشايخ رفـع شـان      

 سقا اللّه مـن كـاس احملبـه        آلنوقرب الوصل من كاس م    
 شريف جاهد النفس الذميمـه     صرب حـىت ملكهـا بالعنـان      
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لكل عمل وجهد ثـمرة، وثـمرة األعمال والــمجاهدات        
االستقامة : حسن االستقامة وبروز الكرامة، وكما ورد عن السلف       

 .أعظم كرامة



 

  )٤٠( 

نا عبدالرمحن السقاف بلغوا منـذ أن       وهؤالء الشيوخ أمثال شيخ   
نشؤوا حىت ماتوا مراتب يف التربية والسلوك والعلــم والعمـل           
وحسن اخللطة بالصاحلني والبعد عن الدنيا ومظاهرها، مما جيعل ورد     

 . ال غبار عليه عند املنصف اًعنهم من اخلوارق والكرامات أمر
اللة علـى   واخلوارق والكرامات ليست مطلبا وال غاية ولكنها د       

صحة ارتباط أولئك مبوالهم، وحىت لو لـم تظهر كرامام، فالسري 
 .إىل اللّه على منط وأدب أولئك شرف عظيم

وحنن يف هذه الترمجة املختصرة لـم جنعل للكرامات واخلـوارق          
موقعا بني فصوهلا، ويطلبها من أرادها يف مظاا من املراجـع؛ ألن            

ولياء باخلوارق، وإمنا تعريـف     هذه التراجم ليست بغرض إشهار األ     
األحفاد واألبناء قواعد االلتزام بالشريعة، وإبراز التدرج التربـوي         
الذي سلكه اآلباء يف حيام األوىل، وهو املطلب األمسى من شريعة           
املصطفى صلى اللّه عليه وسلـم، وهو أيضـاً مـوطن االقتـداء            

 .واالهتداء بالصاحلني
حرص كثري من املتأخرين على خلط      ونود أن خنتصر الطريق اليت      

األوراق فيها لتطول املعاناة بني األحفاد واألجداد، وتقطع طريـق          
العالقة العلـمية والعملية بني األبناء وآبائهم بفكرة سوء وفسـاد          
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االعتقاد، وهذا أمر ال يقبل من أساسه ولن يقبل أبداً مهما تفـنن             
ا كربت محلة اإلعالم    املتأخرون يف أساليب التعمية والتشويه، ومهم     

على رجاالت آل البيت وشيوخ اإلسالم، فموقع احلرج واألزمة قد          
 .حدد مسبقاً بالنسبة لتناولنا تراجم السلف

فاألزمة عند املتأخرين االستفادة من ذكر الكرامات واخلـوارق         
والشطح وإفراطات القول والفعل عند أولئك، واحلكم من خالهلـا      

أنفسهم كثرياً يف مالحقة ومتابعة وتقصـي       على العقائد، ويرهقون    
العبارات املومهة والـمشكلة كي يقرروا من خالهلا فساد املعتقـد          
وسوء املقصد، ثـم ما يلبثون أن يهللـوا ويكـربوا منتصـرين            

 .ومبتهجني بسالمة ما هم فيه وما هم عليه
جند أن للشيخ عبدالرمحن السقاف أكثر مـن        .. فعلى سبيل املثال  

 مبثوثة يف كتب التراجم املخطوطة والـمطبوعة، وغالب        مئة كرامة 
هذه الكرامات ال تتعدى العصر الذي عاش فيه ومـن عاصـره،            
وخاصة أن واصفيها قد مجعوها من عوام الناس ومن بعض حمبيـه،            
ولـم توجد كرامة مأخوذة عن الشيخ ذاته إمالًء أو حتريراً، ويكاد           

 .ة عن مرائي مناميةأن يكون نصفها إن لـم يكن أكثرها عبار
وجيلنا من أحفاد الشيخ عبدالرمحن السقاف يبحث عن قواعـد          
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الطريق اليت جعلت الشيخ عبدالرمحن السقاف أستاذا يف املعرفـة،          
وإماما يف السلوك، ورجالً يسمى بالـمقدم الثاين مـن حيثيـات           
القواعد العلـمية والعملية اليت حدد ا مسرية املدرسة العلويـة،           

 .ريا إىل العالـم الداخلي واخلارجيووجه مس
 ))مادة الكرامات بني النفي واإلثبات((ووقوفنا يف مرحلتنا هذه عند 

إلقناع من يبحث عن إقناعه واقتناعه، وإرضاء من ال يلزمنا شرعاً           
إرضاؤه وال استرضاؤه؛ مسألةٌ ال تتناسب مع مسؤوليات مدرستنا،         

ادنا وأضدادنا، حول ما جيب     وال تتالءم مع ما نود أن نقرره مع أند        
 التوسط بني مأخذ اإلفـراط      ((العمل من أجله بني النقيضني، وهو       

  .))والتفريط 
إن مسألة الفهم الواعي أوالً لثقافة املراحل أصل هام من أصـول            
املعرفة للتاريخ ورجاله، ثـم دراسة فقه املدارس ذاا وأسـاليب          

القـة شـيوخها أوالً     األخذ والترقي والتعليم يف كل مدرسة، وع      
بالـمنهج الشرعي كتاب اللّه وسنة رسوله، ودورهـا يف خدمـة           
اإلسالم ونشر الدعوة ومصدر هويتها اليت كونـت وجودهـا يف           

وهو مصدر اهلوية املكونة للـمدرسة يف      -الواقع، ولعل هذا األمر     
 . مهم جداً يف إدراك أسباب االنتشار واالحنسار-الواقع
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رسة حضرموت وحنن جندد ألتباعنا ومريـدينا       ويعنينا حنن يف مد   
أصول املدرسة العلوية على منطها الشرعي املتصل علـماً وعمـالً          
وسنداً بالـمصطفى صلى اللّه عليه وسلـم أن نعـرف ونعـرف      
اجلميع أمهية الدراسة التارخيية العلـمية للــمراحل وتقلباـا،         

 الذي  ))حوالت   فقه الت  ((ووضع كل مدرسة يف موقعها املناسب من        
 .وضعه لألمة من ال ينطق عن اهلوى

فالكرامات والشطحات مادة دمسة تستهوي العديـد مـن ذوي          
مؤيٍد ومعارٍض، وليست األمة يف حاجة إىل       : العلـم على نقيضني  

احملاكمات الصورية، ال للتاريخ وال لألولياء، اجلميع يف حاجـة إىل    
ـمع اإلسالمي املعاصر،   وقفة مسؤولة عن بناء احلاضر وإقامة ات      

فالذين يشتغلون بتسفيه األوائل وجتريح عبادام وعـادام حنـن          
وإياهم يف أمس احلاجة إلعادة العمل الشرعي بالـمنهج اإلسالمي         
املقنع للجميع، ومىت ما جاء اإلسالم بعينه اعتقاداً وقيادة وشـعوبا؛    

شـرك  انقطع األمل يف اجلهل واجلهاالت، وذهب اإلفك ومـة ال         
 -واحلق يقال -والضالالت، واحلق ناطق بذاته ال غبار عليه؛ ولكنه         

معتـم يف الواقع، إن لـم نقل منعدم تـماماً، فمِن الذي يبـذل            
 يف  عها على كلـمة سـواء؟ سـواءٌ      اجلهد كي يوحد األمة وجيم    
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.. مسائل النظر آلثار الصاحلني أو فيما يتعلق بضوابط االتباع هلـم          
 .  عندنا وعند غرينا)) اإلفراط والتفريط ((وهكذا نعاجل قضية 
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ملا تقدم العمر بالشيخ عبد الرمحن السـقاف وأدركـه الكـرب            
والضعف عجز عما كان عليه من تلك ااهدات اليت بىن عليهـا            
أول مرة؛ ولكنه ظل يبذل قصارى جهده فيما استطاع، حىت إنـه            

رئا يقرأ عليه القرآن وهو يستـمع إليه، ورمبـا قـرأ معـه          اختذ قا 
مدارسةً، وكان مع ذلك الضعف ال يدخل عليه وقت الصـالة إال            
وهو يف املسجد متطهراً منتظراً للجماعة، وال ينفك عـن جمـالس            
 .املريدين والـمترددين عليه لالستـمداد وطلب الدعاء والتوجيه

 للقيام عنـه بوظـائف      كما كان يرتب أوالده ووجهاء طريقته     
األوقات وجمالس الدروس واحلضرات، ويؤهلهم حلمل املسؤوليات،       
وحيرص كل احلرص على ترتيب قواعد السلوك بني املريدين، ومحل          

 .الشيوخ على حسن النظر والـمراعاة مع احلزم والعزم
وكان من مهماته يف أخريات عمره االشتغال بترسـيخ قواعـد           

 حىت ترسخ ِعلـماً وعمالً وعاداٍت      الطريق لـمدرسة حضرموت،  
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وعباداٍت يف نفوس األتباع، وكان الشيخ عبـدالرمحن السـقاف          
يرغب يف تفرد مدرسة حضرموت على ذات النمط الذي اختـاره           

 .الفقيه املقدم واإلمام املهاجر رضي اللّه عنهم أمجعني
وظلّ رمحه اللّه مثابراً على ما عاهد اللّه عليه حسـب طاقاتـه             

اداته حىت مِرض مرض املوت، وانتقل إىل عالـم مـواله يف     واستعد
 هـ، وصِعقَت   ٨١٩يوم اخلميس لسبع بقني من شهر شعبان سنة         

حضرموت خبرب وفاته، واضطربت أحوال الناس بفراقـه، وتـواىل          
املعزون من أطراف الوادي، وشيعت جنازته يف موكب مهيب بني          

الغناء وربوعها، ولسان احلـال     الدموع والدعاء، واحلزن خميم على      
الَِّذين إذا أَصابتهم مِصيبةٌ قالُوا ِإنا للّه وِإنا ِإلَيـِه          ﴿: خياطب اجلميع 

أُولَِئك علَيِهم صلَوات ِمن ربِهم ورحمةٌ وأُولَِئـك هـم   . راِجعونَ  
 .﴾املهتدون

، وأقيمت علـى    ودفن رمحه اللّه يف مقربة زنبل بني أهله وأسالفه        
روحه ما اعتاده أهل حضرموت من القرآن والفواتح والتسـابيح،          

 :ورثاه ولده الشيخ عمر احملضار فقال من قصيدة طويلة
وبثِّي الدمع واسِقي كُلَّ ضاِمي    أَالَ يا عني وحيـِك ال تنـاِمي     
مجيع اجلسم بـاٍك والعظـامِ      على فَرِق الذي قد صار منـه      
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نه قُلَيِبـي باكِْتتـاِمي    ومسكَ وحبه قد تـمكَّن من فُؤادي    
يشاِبه نوحه نـوح احلمـامِ      أَنوح أنا على فرقـاه نوحـاً      
ــامِ  ــالم كالقَت ــاه ظ بفُرق فغاب النور ِمنـا واعتالنـا     
وتبِكيــِه الِقــراَءةُ يف الِقيــاِم ويبِكيِه التهجـد يف الليـايل      

ن الرمحِن تختـم بالسـالمِ    ِم ومسكَنه ِمن اجلَنـاِت عـدنٌ     
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  )٤٩( 

ÐÛa‘‹è@
 املطلع القرآين ٥
 اإلهداء ٧
 شاهد احلال ٩
 سلسلة النسب ١١
 املدخل ١٣
  عبدالرمحنالتعريف بالشيخ ١٤
 شيوخه ومربوه ١٦
 جماهداته ١٨
 أسفاره ٢٠
 تصدره وشهرته ٢١
 بعض مقوالته ٢٢
 زهده واعتناؤه بالزراعة ٢٤
 مقامه وفضائله وعاداته ٢٥
 نبذة عن احلضرة ٣٠
 أبناؤه وزوجاته ٣٥
 مقوالت عن مقامه ٣٥
 الكرامات ومرائي املناماتاملوقف من ٣٩
 وفاة الشيخ عبدالرمحن ٤٤

 



  )١( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  )٢( 

 
 
 
 

 
 
 

 
 حقوق الطبع حمفوظة للناشر

 مركز اإلبداع الثقايف للدراسات وخدمة التراث
  م٢٠٠٣ – هـ ١٤٢٤الطبعة الثانية 

 



  )٣( 

 

 
 

 



  )٤( 

 
 
 

 

 



  )٥( 

 
 

 ..املطلع القرآين
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

. فَصلِّ ِلَربَِّك واَحنْر.  ِإّنا َأْعَطيناَك الَكْوَثر ﴿
 ﴾اَألْبَترِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو 
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 اإلهداء
 

 ..إىل ُشُيوخي األفاِضل
 ...َبقيَِّة الّسَلف

 ..وأمثلِة الطريِق يف اَخللف
وإىل املَتَطلِِّعَني إىل َمْعِرَفة الّرَجاِل اَجلاِمعَني بني السُّلَطِة        

 ..الّروحّيِة الَظاِهرِة والَباِطنِة يف َمْدَرَسِة َحضَرموت
الّسفينِة الـيت    (( على َمناذِج    وإىل الّراغبَني يف الَتعرُّف   

 ..)) َمن َرِكبها َنَجا، وَمن ختّلف عنها َهَلَك 
  

 املؤّلف
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 شاهد احلال

 

لو ِشْئُت َأْن ُأْمِلَي ِمن َتْفِسِري َقْوِلـِه         ((
 ﴾َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُنْنـِسها      ﴿: تعاىل

 .)) ما ُيْوِقُر َأْلَف َبِعٍري َلَفَعْلُت 
 

 عمر احملضارالشيخ 
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 سلسلة النسب الشريف
 حممد رسول اهللا صلى الّله عليه وآله وسلـم

 علي بن أيب طالب وفاطمة الزهراء عليهما السالم
 احلسني السبط
 علي زين العابدين
 حممد الباقر
 جعفر الصادق
 علي العريضي

 حممد
 عيسى 

 أمحد املهاجر
 عبيدالّله
 علوي
 حممد
 علوي

 علي خالع قسم
 حب مرباطحممد صا

 علي 
 حممد الفقيه املقدم
 علوي الغيور

 حممد موىل الدويلة
 عبدالرمحن السقاف

  )الشيخ عمر احملضار( 
 فاطمة  عائشة    علوية  مرمي 
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  خلدالم
والَبَلُد الطَّيُِّب َيْخُرُج َنباُتُه بِإْذِن     ﴿احلمد لّله ومنه الكثري الطيب،      

ّيدنا حمّمد األب الصادق، والعلـم     ، والصَّالُة والسَّالُم على سَ    ﴾َربِِّه
الّسامق، الذي أذن الّله لوّراثه بالـمقام الباسق، وجعلهم يف كـل           
عصٍر ما بني قائم وناطق، وعلى آله األطهار، وصحابته األبرار، ما           

 .تعاقب الليل والنهار
وبعُد َفَأُزفُّ إىل القراء الكرام أمنوذجًا جديدًا من مناذج مدرسـة       

كان هذا النموذج حيمل تفرداٍت لـم تؤلف لدى        حضرموت، رمبا   
أسالفه، ومواقف لـم تكن خلالفه، ولكّنها ُتْبِرُز للـمَتّأمِّل ما يهيئه     
الّله بأسباب التنشئة والتربية املوجهة على أيدي اآلبـاء الـصاحلني           
واألمهات الصاحلات، من بناء دفعات الرجولة يف الرجال، فُيَنشَُّؤون        

لّترقـي يف أوج الكمـال، حيملـون يف صـدورهم           مَتَطّلعني إىل ا  
املسؤوليات بكل معانيها، مسؤوليام مع رم وخـالقهم، وهـي          
مصدر اإلمداد واالستـمداد، ثـم مسؤوليام يف بنـاء الواقـع،          
املستثـمرين أسبابه وظروفه ورّص صفوف أعضائه وأسرته رّصـًا         

 ، وهذا اإلمام الَفذُّ     ﴾ُصوٌصَكَأنَُّهْم ُبْنياٌن َمرْ  ﴿: يربز معىن قوله تعاىل   
كان حاله يف هذه املواقف كحال املتفردين مـن سلـسلة آبائـه             
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كالـمهاجر والفقيه، ذو إحساس بالـمسؤولية وقـائم ببنائهـا         
ورعايتها مع طول صرب وجالل قدر وثاقب رؤية وعظمة مواقـف           

 .ونورانية حال
ى مـن   وحىت ال يطول بالقارئ الوصف أنقُله إىل الواقع ذاته لري         

خالل مرحلة النمو والتنشئة، كيف كان منهج التربية األبوية هلـذه           
املدرسة، وأن فقدان هذه النماذج كان من أهم أسبابه فقدان املنهج           
التربوي ذاته، ولّله يف خلقه شؤون، إمنا أمره إذا أراد شيئًا، أن يقول             

 . له كن فيكون، ومنه املدد والعون وعليه التكالن يف كل حال
 

  ف بالشخصيةيلتعرا
هو السيد الشريف، والعلـم الشامخ املنيف، احلائز على رتبـة          
املشيَخة الكاِمَلة، والـمشهود له من شـيوخ مـصره وعـصره           
بالصدارة الباطنة والظاهرة، والـمتقدم حّسًا ومعىن يف كّل علـم         
وفّن وذوق ومعرفة يف عصره، الويل حّقا ابن الويل، والعالـم ابـن            

الوارث ابن الوارث، الناشئ جبدارة الوصف منذ نعومة        العالـم، و 
األظفار على كتاب الّله وسنة النيب املختار، متدرجًا ومتناميا حـىت           

 .بلغ مدلول الوصف بالـمحضار



  )١٥( 

 

  ميالده ونشأته
ولد حبرم اإلقليم، مدينة التربية األبوية والتعليم مدينـة تـرمي،           

ر حتت رعاية األبـوة     خوته األبرا إوحفظ القرآن العظيم، ونشأ مع      
تفاعًال مع بركات   الصاحلة والتربية الروحية الطافحِة جًة ونورانيًة و      

واستنفارًا واعيًا لدقائق اللحظـات يف املـسجد        ،  الوقت ليل ار  
 .والطريق والدار

وليست هذه مبالغة يف وصف احلال أو إفراطًا، وإمنا هي بعـض            
وز واالحتياط، فالتربية   حماولة املتتبع حقائق الوصف مع بعض التجا      

األبوية ال تقف عند باب مدرسة وال عند عالقة معلـم أو مدرس،            
فاآلباء املربون قد جعلوا كل أسباب حيام مدرسة، وما الكتابـة           
والقراءة فيها إال جزء من أجزاء املعرفة العلـمية العملية الـشاملة،           

 والتعظيم قبل   فالناشئ يعي آثار القرآن وسر معانيه مقرونًا باخلشية       
سن التربية والتعليم، يوقظه من الليل نشيُج التالوة للقرآن، ويبهره          
نور الوجوه املنعمة باإلميان، تنطلق منها طاقات النور إىل القلـوب           
الفتية، فتحدث فيها شوقًا وهلفًا إىل فطرة الّله اليت فطر الناس عليها            

 .ال تبديل خللق الّله



  )١٦( 

، ليسري عليها الناشئ عامًا بعد عام؛ إال        وما َأِن استقامِت األقدام   
وقد َأِلَفْت طريَق املساجد والـمعاهد وحركة العلـماء واألوليـاء         
من قائم وقاعد وراكع وساجد، وإذا ما اْلَتَفَت الطفُل إىل ما ال يليق             
وَجد الواقع كلَّه يُدلُّه على الطريق، فال جيد غـري االسـتقامة، وال             

ار السالمة يف دار الدنيا ودار املقامة، ومن        يسمع يف احمليط غري أخب    
 .هنا تبدأ الوجهة

وكان الشيخ عبد الرمحن السقاف ينظر إىل ولده احملضار بعـني           
الرعاية الكلية، حىت صار بذلك حمتذيًا َسَنَن أبيه يف كافة مقاصـده            
وعباداته وعاداته ومراميه، وقد اختار له من الشيوخ أطواَد الزمان،          

 والـمعلـمني األراكني، فنال منهم مناًال عظيمًا يف        ومن املؤدبني 
كافة العلوم، وكان من مجيل حظه قوة إدراكه وسرعة حفظه، حىت           

 . يف باكورة طلبه))منهاج الطالبني  ((ورد عنه أنه استظهر 
ومن أجل مشاخيه يف العلوم وحتقيق الفهوم بعد والـده الـشيخ            

 ومن يف مرتبتـه،     )١(فضلالعالمة الفقيه أبوبكر بن حممد بلحاج با      

                                                           
الشيخ أبوبكر بن حممد بلحاج بافضل املذحجي ثـم السعدي نـسبة إىل قبيلـة              ) ١(

َمْذِحٍج القحطانية الشهرية، والسعدي نسبة إىل سعد العشرية بن مذحج، وهو من            
آل بافضل، وهم املشايخ املشهورون بالعلـم والتقى والصالح منذ أجيال مضت،           



  )١٧( 

حىت حقق علوم عصره وصحب مجلة من أهل التجريد والتـصوف           
 .فانتفع م

 

  مجاهداته ورياضاته
ُعِرَف الشيُخ عمُر احملضار بقوة العزم ومضاء العزمية من صـباه،           
وكانت ُكَلْيماُت والده املريب الشيخ عبدالرمحن الـسقاف َتـُشقُّ          

عاتبه ليقيم نفسه على طريق ااهدة، فقد       شغاف قلبه إذا ما َأنََّبُه أو       
 احلكاية الثامنة واخلمسون بعد املئـتني       ))اجلوهر الشفاف    ((ورد يف   

عن شيخنا الشيخ عمر ابن شيخنا الشيخ       : من مناقب السقاف قال   
ُذِكَر يف جملس والدي رضي     : عبدالرمحن رضي الّله تعاىل عنهما قال     

مستقبل القبلة، فذكر أن اسـتقباهلا      الّله عنه أّن فقيهًا أراد أن يبول        
بالبول حرام فأراد أن يستدبرها، فذكر أن استدبارها بالبول حرام،          
فمال إىل جانب آخر وبال فغفر له بذلك، فأردُت أن َأْقـَرَأ مـن              
العلـم الشرعي من يوم أصبحُت، وكنُت يف ُأْخَريـاِت النـاس،           

ّله عنه مـن    فلـما انفض الس وذهَب الناس قام والدي رضي ال        
                                                                                                                             

 صلة األهل يف مناقـب آل أيب        ((د بن عوض بافضل يف كتابه       ترجم له الشيخ حمم   
  .))فضل 



  )١٨( 

إن الفقهاء  .. )١(افحق بعابعك .. يا عمر : جملسه ثـم أتى إّيل وقال    
: ما معهم إال قبس، والصوفية معهم جذوة من نار، وقال يل أيـضاً            

 .وأوقية من عمل الباطن تعدل ببهار من عمل الظاهر
 يف احلكاية التاسعة واخلمسني     )) اجلوهر الشفاف    ((وورد أيضًا يف    

: عن شيخنا الشيخ عمر رضي الّله تعاىل عنه قـال         : بعد املئتني قال  
ُذِكر احلالج يف جملس والدي رضي الّله عنه، وأطنب يف ذكـره،            

ليَت َمن ُهو مثله، فالتفت إّيل والدي حني خطـر          : فقلُت يف نفسي  
، وكـان   )٢(إن احلالج ما يعجبه لعب اَخلـط      : ببايل ذلك وقال يل   

                                                           
اجتهـد اجتـهادا    : افحق بعابعك، أي  : وقوله): ١٨: ٢ ()) اجلوهر   ((قال مؤلف   ) ١(

 . شديدًا، يكىن ا عن سرعة احلث يف السري حىت تنال مرادك
 ويستفاد من إشارة الشيخ عبدالرمحن السقاف لولده أن الطريق الـيت أسـري            

عليها وأسّيرك فيها من التربية والتسليك العلـمي العملي أقوى وأسرع ممـا دار             
 .خبلدك وجال يف فكرك، وهذا ما تؤكده احلكاية اليت تليها، الحظ

لعب اخلط نوع من األلعاب الشعبية لألطفال، خيطون خطًا أو خطوطـًا علـى              ) ٢(
ألسـلوب األبـوي يف     األرض ويقفزوا مبقاييس وتراتيب معروفة، وهنا يالحظ ا       

التربية، حيث لـم يشتغل الشيخ عبدالرمحن مبنع ولده عن اللعـب رأسـًا، ألن              
اللعب للطفل مطلب ذايت، فتركه ميارس هوايته، حىت إذا مـا حانـت الفرصـة               
للـمالحظة من خالل مالحظة األب استعدادات االبن وتيقظ حواسه لإلعجاب          

 بالكلـمة الـيت انتظـر طـويًال        بالشخصيات املذكورة قرع األب مسمع االبن     



  )١٩( 

 يدخل بعد يف طريـق      الشيخ عمر إذ ذاك يعجبه لعب اخلط ولـم       
القوم، فأراده والده أن يرتدع عن اللعب باخلط وينقلب إىل ااهدة           
ليصري من أهل املعاين الفاخرة، فارتدع عن اللعب وكان من أمره ما    

 .)١(كان
معلقًا على مـراد الـشيخ عبـدالرمحن         ))اجلوهر   ((قال مؤلف   

ن عمـل   أوقية من عمل الباطن تعدل ببهار م      : (السقاف حول قوله  
يعين بالباطن هنا معامالت القلب من املراقبة واحلـضور         ): الظاهر

وغريمها، وعمل الظاهر اجلوارح، يعين أن قليًال من عمل القلـب            
يعدل بكثري من عمل اجلوارح، وال َيُظنُّ ظانٌّ أّن الشيخ عبدالرمحن           
رضي الّله تعاىل عنه قال ذلك وهو مستخف بالعلـم الـشرعي أو            

 كال بل هو أعلـم العلــماء بفـضله الـشريف           جاهل بفضله، 
وهـو العلــم    -ومكانه املنيف؛ ولكنه يعلـم أن العلـم الباطن        

                                                                                                                             
موقعها، فربط بني اللعب وبني التحول إىل بناء الشخـصية، فالتقطـت العبـارة              
أحاسيس االبن املتيقظ املتطلع وهو بعد لـم يلتحق بركب ااهدة، فبدأ يقـرر             
االبتعاد عن اللعب، وهذا الترك موقف جماهدة يـوازي الفعـل لــمثلها مـن               

 .يقااهدات عند أهل الطر

 ) .١٩: ٢ ()) اجلوهر الشفاف (() ١(



  )٢٠( 

 على أّن ابنه الشيخ عمـر       )١( أفضل منه وأعلى، واّطلع    -بالّله تعاىل 
رضي الّله عنه من أهل ذلك العلـم العايل املرتفع الغـايل، أعـين             

حنوه وعال يف رحابـه     العلـم الباطن، فلذلك أغراه به حىت قصد        
 .)٢(وصار إىل ما صار إليه رضي الّله تعاىل عنهما

ومن هنا بدأ طريق التربية النفسية أو ما تسمى بالــمجاهدة،           
وقد ارتقى الشيخ عمر احملضار فيها مرتقًى صعبًا، كتب السيد صاحل  

كان للـمحضار يف أول األمر     : )٣( ))تاريخ حضرموت ((احلامد يف   
ال يكاد العقل اّرد يقبلها لوال الشواهد وروايات        جماهدات عظيمة   

 .الثقات
وتتركز جل هذه االهتـمامات يف قهـر الـنفس وذيبـها           

عات والرغبات املألوفـة، وهـذا مـن        نـزوإخراجها عن دائرة ال   
 ، والتزكيـة    ﴾َقْد َأْفَلَح َمْن َزّكاها   ﴿: تعاىل التأديب القرآين يف قوله   

لنفس أن تتطهر من أدراا ورغباا مـن        والتطهري مرتبٌة، وما كان     
                                                           

تفرس يف استعدادات ولده فأدرك الفطرة اليت تتحرك يف باطنه،          : اطلع، أي : قوله) ١(
وميانع ظاهره عنها حينا، فدفع به من خالل التوجيه ليتغلب على رعونة الظـاهر              

 .ويربز اإلحساس الكامن يف باطنه، وهكذا كان

 .السابقاملصدر ) ٢(

 .السابقدر املص) ٣(



  )٢١( 

غري قمع لشهواا ورعوناا، وقد تـمكن الشيخ عمر بـالتوفيق          
اإلهلي والتوجيه األبوي واالستعداد الفطري والبيئـة املالئمـة أن          
ينخلع عن كافة شهوات النفس وأطماعها وترك احلـالل اجلـائز           

نفسه علـى   فضًال عن املشبوه والـمختلف عليه، بل كان ُيدّرب         
االصطبار عن شهوة الطعام الليايل العديدة واأليام ويكتفي بالشيء         
اليسري من اللنب والـماء، وُأثر عنه يف أول جماهداته أنه رمبا أخـذ             
الرطبة أو التـمرة يقلبها بيده ثـم يعطيها غريه، فلـما سئل عن           

ألن التـمر أحب الشهوات إىل نفسي، وهذا اال من         : ذلك قال 
الفة للنفس كان أثرًا من آثار التربية النفسية الصوفية، وخاصـة           املخ

بعد التََّأثُّر بكتب األئمة األعالم من رجال علـم النفس اإلسالمي          
 والـشيخ   ))قوت القلوب    (( طالب املكي يف كتابه      أمثال الشيخ أيب  
  .)) اإلحياء (( حامد الغزايل يف كتابه حجة اإلسالم أيب

عن ااهدات  ) ١٨٧ – ١٨٦: ٢ ())لشفاف   اجلوهر ا  ((ورد يف   
وكان يف بدّوه رضي الّله عنه شديد ااهـدة كـثري           : قول املؤلف 

العطش واجلوع شديد املخالفة للنفس والـمحاسبة هلا، وميكـث         
زمانًا طويًال ال يأكل شيئًا إّال قليل مسن أو قليل لنب، ومكث زمانًا             

 أخته مرمي فأرادت     حىت  يبست، فذهب إىل     ءدخل حنجرته شي  يال  



  )٢٢( 

أن تسقيه ماء فلـم يدخل املاء يف حنجرته من يبوستها، فَليََّنْتهـا            
بشرِب السمن قليًال حىت النْت ثـم شرب املاء، ولـم يـزل يف            
شدة ااهدة حىت ظهر عليه أثرها، وكان ُيرى جسده كأنه جسد           

 .)١(عليل، ومكث ال يأكل التـمر حنو ثالثني سنة

                                                           
هذه ااهدات هي مدرسة السلوك اليت رضيها اآلباء ألنفسهم، فجنوا ثـمراا،           ) ١(

فبقيت آثار جماهدام خربًا يروى، وأما جيلنا احلاضر فنصيبه من هـذه املراتـب              
االستغراب إن لـم يكن االنتقاد، ومن املنتقدين قـوم جعلـوا الـدين حجـة               

ير عجزهم الواضح عن االبتعاد عن احلرام الصرف        لـمواقفهم ال خلدمته، وإمنا لترب    
إن ما تسمونه جماهدات إمنا هو تعـذيب        : والتعامل به فضًال عن احلالل، فيقولون     

للنفس، وهذا ليس من اإلسالم، وإمنا هو من رياضات اهلندوس والبوذيـة، أمـا              
 .اإلسالم فقد أحل الطيبات وأجاز لنا أن نأكل ونشرب من غري إسراف

القول أننا أمام مدرسة إسالمية تربوية كان عليها األوائل، أسـاس           وخالصة  
اقتباسها يف ااهدة والـمكابدة من السنة على صاحبها أفضل الصالة والـسالم            
الذي كان يعصب احلجر على بطنه من اجلوع اختيارًا، وإذا كشف الصحابة عن             

 .إخل..حجر كشف عن حجرين
أن جماهدتنا سترقى مرقًى حـسنًا إذا حنـن         وأما حالنا حنن املتأخرون فأعتقد      

حترينا أكل احلالل يف هذا العصر وجتنبنا الشبه واحلرام، وقمنا بالواجبات وما تيسر             
 .من النوافل، وكفى



  )٢٣( 

  ثمرات المجاهدة
: عن الشيخ عمـر احملـضار      ))اجلوهر الشفاف    ((ال صاحب   ق

ولـم يزل على تلك ااهدة حىت صدقه الّله وعده، حيـث قـال    
والَِّذيَن َجاَهُدوا ِفينا َلَنْهِدينَُّهْم ُسُبَلنا وِإنَّ الّله       ﴿: وهو أصدق القائلني  

 ، وأمطر عليه مزُن مّنه مبنائح سنيات مواهبه ودرر        ﴾لـمَع اْحملِسِنني 
عجائب يواقيت مكنونه وغوامض علوم شرائعه وعرفانه، فكان من         
غزارة علـمه يقصده الفقهاء يتعّنتونه مبا يلقي إليهم مـن نـوادر            

، وحيضرون كثريًا عند عقـد      ة الشرعية ولوامع األبكار اللدنيّ    العلوم
جملسه ويتربكون بزيارته ويستفيدون كثريًا من علومه ويسألونه عن         

 الدقيقة فيجيبهم باألجوبة الغريبة الفائقـة اللطيفـة         املسائل الفقهية 
والعبارات الرائقة، منها ما يفهموا ومنها ما تكل أفهـامهم عـن            
معرفتها، ويسأهلم عن مسائل فمنها ما يفهمون جواا ومنها مـا           

يا شيخ حنن قد قرأنا يف كتـب كـثرية          : يعجزون عنه، فيقولون له   
ك تطـالع   أنت لـم نر  ذكرها و ولـم نطلع على هذه العلوم اليت ت      

أنتـم معكم  : يف شيء من الكتب، فمن أين لك هذه العلوم؟ فقال         
مفاتيُح، فما تدخلون البيوت إال من أبواا، وأما حنـن فنتـسور            



  )٢٤( 

 .)١(اجلدرات
ويقصد بذلك أن علـمكم مقيد بنصوص الكتب وتقليد أهلها         

مـن جـنس    ـمنا علـمًا لدنّيًا    حىت يف اإلشكاالت، أما حنن فُعلِّ     
وَمْن ُيْؤَت اِحلْكَمَة فَقـْد ُأوِتـَي       ﴿: احلكمة اليت قال الّله تعاىل فيها     

 . ﴾َخريًا كثريًا
: قال) ١٨٨: ٢( ))اجلوهر الشفاف    ((ويؤيد هذا ما أورده أيضًا      

وحضر جملسه يومًا الفقيه العالمُة الزاهد العالـم الكامُل الـذكيُّ          
الّله عنه، فتكلـم الـشيخ     الويفُّ حممد بن حكم بن أيب قشري رضي         

بالعلوم اللدنّية وعرب عما تكلـم فيه بالعبارات اللطيفة والـمعاين         
يا شيخ عمر حنن نقـرأ يف       : الدقيقة حىت أر الفقيه ذلك، فقال له      

الكتب ولـم نطلع على شيء من هذا، وأنت لـم تقرأ يف شـيء             
  .)٢(هذا جينا به من فوق: منهن، فمن أين لك هذه؟ فقال

جتـمع الشيخ عمر رضي الّله تعاىل عنه مرة عند قرب الـنيب            وا
 على نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم بـبعض الـسائحني           )٣(هود

                                                           
 ).١٨٨: ٢( ))اجلوهر الشفاف  (() ١(

 . املصدر السابق )٢(

اآلثار علـى   ورد عن األوائل واألواخر بالتواتر من نقل األخبار وما ورد يف بعض             ) ٣(



  )٢٥( 

اتهدين، وكان ذلك السّياح عالـمًا بكثري من العلوم يف الطريقة          
واحلقيقة والطب وغري ذلك من العلوم، فجعل الشيخ عمر يـسأله           

 مسألة أجاب عنـها، ثــم إن        عن مسائل كثرية وكلـما سأله    
: الشيخ أورد عليه مسائل حريته وأدهشته، فمن مجلة ما قـال لـه            

أتدري لـم مسي الفؤاد فؤادًا، إمنا مسي فؤادًا ألن فيه ألف واد ويف             
كل واد منها ألف واد، وأراد أن يشرح لـه شـيئًا مـن العلـوم                

عج ذلك السائح واندهش وارتعش واّمحر لونـه وارتعـدت          نـزفا
أستغفر الّله، فقال الشيخ عمـر كأنـه        : ائصه وت، فقام وقال   فر

ختّمج حبرك، وأما حنن فما بعد خرج من حبرنا قطرة، وأراده يثبت            

                                                                                                                             
وجود قرب سيدنا هود عليه السالم يف تلك الناحية، واختلف العلـماء يف ذلـك              
اختالفًا كثريًا، واهلدف األساسي الذي كان السلف يرغبونه يف هذا املوطن هـو             

صـار تقليـدًا     ))ناحية الـشعب     ((اخللوة والتفرغ للتعبد، إذ إن خروجهم إىل        
 موقع القـرب ترجـع إىل البحـث         لـمدرسة حضرموت، ومسألة اخلالف حول    

العلـمي والتارخيي، وإن كان سلفنا الصاحل قد تيقنوا من أن تلك املنطقـة هـي               
وال يوجد لديهم خالف يف ذلك، ولكن القول الفـصل           ))موقع قرب نيب الّله هود    ((

 ))موقع القـرب  ((لـمن أراد التيقن إن كانت هناك حاجة للجدل والـمماحكة يف           

ث العلـمي والتارخيي املستقبلي، وأما تقليد وترتيب وعادات        فاألمر يرضخ للبح  
 . السلف فال عالقة هلا بعني اخلالف ذاته، وإمنا هو تقليد مدرسة واختيارات رجاهلا



  )٢٦( 

يا سيدي، أستغفر الّله، أنا ضيفكم، أنا علـى         : لـمناقشته، فقال 
 .مرحبًا بك، وسكت عن خماطبته: فراشكم، فقال الشيخ

 جملس شيخنا الشيخ عمر     حضرت يوماً  : ))اجلوهر   ((قال مؤلف   
رضي الّله عنه وعبدالّله ابن الفقيه علي بن أيب حرمي يقـرأ علـى              
الشيخ تفسري القرآن العظيم للسُّلـمي والشيخ يشرح له، كلـما         
قرأ عليه شرح شرحًا فائقًا، ثـم قال الشيخ رضي الّله عنه يف أثناء             

ثــم َأْفَنـُوا    الصاحلون إذا قرؤوا القرآن َأْفَنُوا احلـروَف        : كالمه
الصوَت ثـم يتبعون بعد ذلك يف حبر ثـم يضمحل ذلك البحـر            

وحنن ندخل هكذا أو يف هذا      : ، ثـم قال الشيخ   )١(ويبقون معلقني 
 ونبقـى ُمَعلَِّقـَني بعـد       ﴾ما َنْنَسْخ ِمن آَيٍة َأْو ُنْنِسها     ﴿عندما نقرأ   
 .اضمحالل

وكان رضي الّله عنه صاحب غوص يف الفكـر وتـدقيق فيـه             
عرفة يف أسرار احلكمة امللكوتية، وكان مع ذلك شديد اخلـوف           وم

َوِدْدُت أّين أكوُن حيوانـًا     : غاية الشّدة حىت إنه كان كثريًا ما يقول       
لو َعلـمُت أّن يل عند الّله تسبيحًة       : وكثريًا ما يقول  . ُيذبح ويؤكل 

                                                           
مـع اهليبـة    : ، يعـين  )ويبقون معلقني يف اهلواء   : ( ))اجلوهر   ((النص املذكور يف    ) ١(

 .والتعظيم



  )٢٧( 

 أهَل تـرمي علـى الُبـرِّ        -أطعمُت: أي–مقبولًة أو حسنًة َألْقَرْيُت     
  .)١(لحِم حىت دواَّموال

 

  رحلته في طلب العلـم
رحل الشيخ عمر احملضار يف سبيل الطلب واالنتفاع بالعلـماء         

الـيمن أو إىل     جهـات    وأرحالت عديدة سواء يف حـضرموت       
احلجاز، واتصل يف كافة رحالته بأفاضل العلـماء والـمـشايخ،         

افل الـشيوخ   وأخذ األسانيد العالية عن أرباا، وأظهره الّله يف حم        
 .إظهارًا يليق حباله
عن شيخنا الشيخ العارف بالّلـه      : )٢( ))اجلوهر   ((قال صاحب   

كنت : بن شيخنا الشيخ عبدالرمحن رضي الّله عنه قال       اتعاىل عمر   
يف مكة سنَة حججُت فجاء إّيل بعُض املشايخ وأخذ بيدي وقـال            

ـ      : أنت ابن السقاف، قلت   : يل ال نعم، ثـم التفَت إىل أصحابه وق
والد هذا يف حضرموَت ُيغّطي على نفسه حىت ال يظهر منـه            : هلم

شيء، واْشَهُدوا علّي أن والد هذا حيضر عندنا يف احلضرات فنقـع            
                                                           

 ). ١٨٩: ٢ ())اجلوهر الشفاف  (() ١(

 . رضي الّله عنه٨٠٦السابق، وكان حج الشيخ عمر احملضار سنة املصدر ) ٢(



  )٢٨( 

عنده كالضأن وهو فينا كاألسد، ما خنافه إال يفترسنا وما نستريح           
 .إال بعد ما يروح عنا

وقد ذكرِت التراجُم أن الشيخ عمرًا احملضار قد حقـق علـوم            
عصره واعتىن بكافة مراتب املعرفة املتداولة آنـذاك، وزاد حتقيقـه           

 يف الفقه لكثرة    ))التنبيه(( ، و  ))كالـمنهاج((جلملة من العلوم والكتب     
 ، وكان قـد بـدأ       ))اإلحياء((مطالعته ومراجعته مع طلبة العلـم، و     

حىت كاد أن حيفظه مـن       ))تفسري السُّلـميّ ((تداوله والقراءة فيه، و   
 .مطالعته وتكرار قراءتهكثرة 
 

  ورود األحوال وارتقاء المقامات
من ثـمرات االستغراق يف الشيء التفاعل معه والتأثر به وورود          
التجاذب النفسي منه وإليه، وهؤالء الشيوخ امتزجـت أرواحهـم          
بالقرآن وتالوته والطاعة وجماهداا وتربية النفس وتزكيتها، فجنوا        

ئل احلال، فعندما يتجاوز املرء حـاًال       ثـمار ذلك استغراقا يف بدا    
معينًا إىل آخر حيصل له به استقرار يسمى مقامًا، ومـن صـفات             
أحوال الصاحلني أا ناجتة عن ترويض النفوس فتسبب إشراقًا معنويًا          
يؤدي إىل رضاٍء بالّله وفرٍح به واستئناٍس بذكره وشكره وحـسن           



  )٢٩( 

 وبعـٍد وجتنـٍب     عبارته، وولٍه واستهتاٍر يف الشوق لــمراضيه،      
 .لدناءات النفوس البشرية

ولـما كان الشيخ عمر احملضار حتت رعاية تربوّية خمـصوصة          
شأُنُه شأُن إخوته حتت رعاية والده فاألحوال والتحول أمٌر بـديهيٌّ         

أول ما ظهـرْت    : يف تطور احلياة التربوية األبوّية، وهاهو ذاته يقول       
يقول يف أثـر التربيـة       يف حياة والدي، و    ٨٠٨علّي األحوال سنة    

ُأْعِطيُت ثالثَة  ( : ومالحظة الشيوخ على بناء الروح واستقامة النفس      
يدًا من النيب صلى الّله عليه وسلـم ويدًا من والدي ويـدًا            : أيادي

، والرجل اآلخر الشك أنه أحد شيوخه األفـذاذ          ) من رجل آخر  
 .الذين تأثر م

 الشيخ عبـدالرمحن    ويف معرض التحدث بالنعمة من األب املريب      
وجدنا : السقاف عندما رأى ثـمرة تربيته يف ولده قد أنبعت قال         

 .مع عمر شيئًا ما كّنا نظّن أنه معه
 

  ظهوره وأعماله الجليلة
كان أول بروز الشيخ عمر احملضار من خالل جماهداته الطويلـة           
واشتهاره بذلك، مث بتصّدره للتدريس مبكرًا ونثر حقائق العلوم من          



  )٣٠( 

ه الشريفه واحتشاد العلـماء والفقهاء لسماع تقريراته الفائقة        لسان
وتعبرياته الرائقة، وما أجراه الّله على يديه من خوارق العادة، قـال            

:  معربًا عن مرحلة ظهوره وبروز مرتبة أحوالـه        )) اجلوهر   ((صاحب  
وكان رضي الّله عنه من كبار جهابذة املشايخ األعـالم العـارفني          

 احملققني، كثري اخلوارق والكرامات والـمكاشفات  ورؤساء الصفوة 
عن احلقائق واآليات، والقدم الراسخ يف معرفة األسـرار املغيَّبـات         
والبصائر البواهي املشرقات، واإلشارات النورانيـات والنفحـات        

هليات واألسـرار امللكوتيـات والــمحاضرات القدسـيات         اإل
د، والـمـشرب   والتـمكني املكني والتصريف النافذ يف الوجـو      

العذب َمْن َسْلَسِبيِل فيِض الفضل، أمجع على إجالله وإعظامه األنام          
لت بفنائه الركائب وسارت الركبان     نـزوانتفع به اخلاص والعام، و    

 .من كل فج عميق
 :١٩٥ ص)) الغرر ((قال فيه صاحب 

 فِلْلَخْلِق هاٍد ثـم بالّلـه ُمْهَتـدِ       َرَعْتُه َأُكفٌّ ِمـن عنايـِة َربِّـهِ       

 ِبـدِ زِلَحرياَن يف حبٍر من التَّْيـِه مُ       َرِضيُع ُلبانـاِت اَحملبَّـة ُمْرِشـدٌ      

 وللذكِر َيْتُلوُه ببيـٍت ومـسجدِ      يقوم الدياجي يف اهلواجر صـائمٌ     

 وأرباُب أنواِر احلقيقـِة تـدي      ُمَربٍّ ِلـُسالَِّك الطريـِق حبالـه       



  )٣١( 

 ْعيا َفْهُمها ُكـلَّ ُمْرِشـدِ     معانيه أَ  عال فاعتلى عايل املقامات يف العال     

 ُمَناِظُرُه يف الِعلـم ُيْضِحي َكاْبَلدِ     َجاليلُّ أحواٍل وَشـْيٌخ ُمـَسدَّدٌ     

 شريٌف عفيٌف عـارٌف بَتَأكُّـدِ      َرُؤوٌف َعُطوٌف للخالئِق َرْحَمـةٌ    

  بَتَعبُّـدِ  ألعلى مقاٍم قـد عـال      َلُه ِهمٌَّة َتْعُلـو حبـسِن عزميـةٍ       

عمر احملضار بـشهادة معاصـريه كـصاحب        هذا هو الشيخ    
 ، أمجعت دوائر    )) الغرر   (( ومن جاء من بعدهم كصاحب       ))اجلوهر((

العلـم والوالية والـمشيخة أنه را وصاحبها، فكان نفع الّله به          
خري قائم ا وأفضل راع هلا مدة حياته، وقد كان ساداتنا آل البيت             

ن كثري من أشـباههم     النبوي من ساللة آل أيب علوي يتـميزون ع       
وأمثاهلم باجلمع بني االعتناء الكّلي بالدين وقواعده وبـني اختـاذ           
األسباب، وخاصة عند بروزهم يف مواقع التـأثري وبـدء حتمـل            

 .مسؤوليات الطريق وخدمة األمة ورعاية مصاحل اخلواص والعوام
فما كان من الشيخ عمر احملضار إال أن جال بفكـره وعقلـه             

ياة االقتصادية وترتيب عائدات املوارد املادّية، سواء       لوضع قواعد احل  
يف ترمي ونواحيها حيث موقع مظهره وخمرب جوهره، أو يف منـاطق            
الساحل اليت كان يتعهدها كالشحر والـمكّال والغيل وغريها من         

 .األماكن



  )٣٢( 

بل ذكرت التراجم أنه كان يف هذه املرحلة أكثر الـسادة بـين             
رض ورعايًة لزرعهـا وغـرس خنيلـها        علوي أمالكًا وامتالكًا لأل   

ومتابعة ثـمراا، ورتب يف ناحية الساحل عـددًا مـن الـسفن            
الشراعية للعمل يف صيد السمك على أن تكون عائداا للـمصاحل          

 .املرتبة يف العلـم والدعوة إىل الّله وإعانة الفقراء والـمعاويز
، فكانت  وظهر له شأٌن ومقاٌم من خالل انتشار مسعته يف اآلفاق         

ُتْرَسُل إليه األموال الكثرية فيصرفها يف املصارف احملمـودة، فقـد           
ذكرت كتب التراجم أنه كان ينفق على غالب بيوت األشـراف،           
ويؤثرهم باألفضل املأكل والـمطعم، ويتعهد الفقراء والـمساكني       
واألرامل واأليتام، ويكرم الوافدين من الغرباء وطـالب العلــم          

دة، حىت إن بعضًا من أقاربه وذويه المه لومًا شديدًا          والسائحني للعبا 
ما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد وما ِعْنـَد الّلـه        ﴿: على كثرة إنفاقه فأجابه بقوله    

 .﴾باٍق
ومن مآثره يف هذه املرحلة عمارته للـمساجد، ومنها مسجده         

 ، بناه وأوقف عليه خنًال وعقارًا ومصاحل مجة، كما          )١(املعروف بترمي 
 ، ولـه    )) عرف   ((ًا آخر يف نواحي الشحر بقرية تسمى        بىن مسجد 

                                                           
  .)) نبذة عن جامع احملضار بترمي ((عن ) ١(



  )٣٣( 

 .)١(هناك ا حوطة معمورة وأوقاف ومقام إىل اليوم
وكان الشيخ عمر قد حوط حوطًا      : ٤٠٤ ص   )) الغرر   ((جاء يف   

 بنواحي  ))واسط   ((كثرية، فحّول الشحر ثالث حوط، ومنها حوطة        
 .الشحر

 قدرته على مجع    ومن أعماله العظيمة يف مرحلة تصدره وظهوره      
إخوانه  السادة بين علوي حتت إطار التآخي والتآزر يف ذات الّلـه،      
ودعاهم ألول مرة إىل إقامة شكل من أشكال العمل املنظم املوثـق            

 ، ووقع معهم وثيقًة خطّيًة معمََّدًة مـن الدولـة           )) النقابة   ((بإقامة  
ة احلـق   آنذاك، َقوامها التكاتف والتعاون املشترك يف إعالء كلـم       

وقمع صولة الباطل واألمر بالـمعروف والنهي عن املنكر ونـصر          
 .كل مظلوم

وهذا منوذج لتلك الوثيقة التارخيية املباركة ُنقلت مـن كتـاب           
 :لـمؤلفه السيد صاحل بن علي احلامد ))تاريخ حضرموت((

 بسم الّله الرمحن الرحيم وبه نستعني 
 وحسبنا الّله ونعم الوكيل 

 ى سيدنا حممد وآله وصحبه وسلـم وصلى الّله عل
                                                           

 ) .٧٥٠: ٢( لصاحل احلامد )) تاريخ حضرموت (() ١(



  )٣٤( 

 تسليمًا طيبًا مباركًا فيه
نفع الّله   )) آل باعلوي  ((هذا ما حضر عليه احلضور الشهود، بأن        

 )١(م اتفقوا وتراضوا مجيعهم كبريهم وصغريهم حاضرهم َسـادّ        
غائبهم على أن يقوموا باحلق، على ما قال الّله ورسوله بينهم، هلم            
وعليهم يف مجيع األشياء تصري إىل الشيخ عمر ابن الشيخ عبدالرمحن           
السقاف بن حممد بن علي بن علوي، وتراضوا أيضًا من بعد الشيخ            

))الشور((عمر على عشرة منهم يدور      
بينهم يف صـالح الـشيء      ) ٢(

من غري عنف وال استكبار، وهـؤالء العـشرة         باللطف واإلحسان   
إشارم إىل الشيخ عمر ابن الشيخ ابن حممد بـن علـي علـوي،           

سـبحانه  -والعشرة قد عليهم العهد والـميثاق، وقد أشهدوا الّله         
 ومالئكته وأنبياءه والصاحلني من عباده وجـّدهم الـشيخ          -وتعاىل

 ومجيـع   حممد بن علي املقّدم والشيخ عبدالرمحن والـشيخ عمـر         
املسلـمني أّنهم عدول بني آل أيب علوي، وال خيونون وال مييلـون            
على غري حق، على ما قال الّله ورسوله يف مجيـع األشـياء، وإن              
تصاوبوا العشرة على مصلحة شيء من األشياء يرونه أنه أصلح هلم           

                                                           
 .قائم مقامه سّد مسّده: ساد، أي) ١(

 .الشور هو الشورى)  ٢(



  )٣٥( 

كان رأي العشرة يرجح، وما أشار به الشيخ عمـر يف املـصلحة             
 :ن هموروماٍض، والعشرة املذك

 .الشيخ عبدالّله ابن الشيخ عبدالرمحن السقاف -١
 .الشيخ عبدالّله بن علوي -٢
 .الشيخ حممد بن عبدالّله -٣
 .الشيخ حسن بن شيخ -٤
 .الشيخ حسن بن علي -٥
 .الشيخ أبوبكر باحسن -٦
 .الشيخ حسني بن علي -٧
 .الشيخ علي باحسن املعلـم -٨
 .الشيخ حممد بن عمر -٩

 .حممد بن عليالشيخ  -١٠
وهؤالء العشرة إذا مال أحد منهم على غري حق أو مات يبـدل             

 .غريه من الباقني الذين يرضى الشيخ عمر مكانه
وهؤالء الضمناء املذكورون العشرة املقدمون يف أول الكتـاب         

 كل واحد منهم قد عاهدوه أصحابه       )) الشور   ((الذين يدور عليهم    
 ال خيالفونه، فـإن     )) له وهلم    ((له  املذكورين على ما قال الّله ورسو     



  )٣٦( 

جرت مظلـمة على أحد من العشرة ولـم يقدر على إخراجهـا           
كانوا مجيعا آل باعلوي يقومون معه، وتكون اليد واحدة على مـا            
قال الّله ورسوله، ويذكون العهد الذي أخذ عنهم، وأم تراضـوا           
مجيعهم على أم ُخيرجون صدقات مساجدهم مجيعهـا، خنيلـها          

ذبورها وبيوا وما تعلق ا على ما قال الّله ورسوله، ومـسجد            و
 جتمع صدقته مجيعها الذي عند الشيخ عمر والذي         ))آل أيب علوي  ((

عند آل حممد بن عبدالّله وعند آل علي بن عبدالّله وآل علي بـن              
عمر وآل أمحد، ومجيع ما كان له من الصدقة والفطور والـموارد           

كور خالصًا لوجه الّله ورسوله، ومـساجد       خيرج من مجيع هذا املذ    
الشيخ عبدالرمحن مجيعها ومسجد باخطفان ومـسجد احلبـوظي         
 ومسجد حممد باحسن املعلـم ومـسجد سـرجيس ومـسجد          
حممد بن عبدالّله ومسجد بامحيد ومسجد النخل ومسجد يبحـر          
وصدقته حممد بن علي يف السوم ويبحر، وهذه املساجد املذكورات          

 .صدقته مجيعها على ما قال الّله ورسولهخيرج كل واحد 
والرأي  يف هذه املساجد إىل الّله ثـم الشيخ عمر علـى كـل              
واحد منهن ناظر تقي ال خيون، وآل املساجد يتناظرون علـى مـا             
تراضوا عليه العشرة يف مصاحل املساجد على ما قال الّله ورسـوله            



  )٣٧( 

ة فالكـل   ثـم إشارة الشيخ عمر، ما رأى الشيخ عمر فيه املصلح         
تابعينه، وإن غاب ُيقدم بإشارته املباركة أحٌد من آل باعلوي الذين           
يروم بالرأفة والرمحة واللطف واإلحسان مـن غـري عنـف وال            

 .استكبار
قريـب أو   من  وإن جرى على أحد من آل أيب علوي مظلـمة          

غريه بغري حق كان الشيخ عمر أن يهجـره وال يـصافحه، وآل             
 الشيخ عمر مبا فعل، والّله يشهد على هـذا          باعلوي مجيعهم يتبعون  

املذكور مجيعه ومالئكته وأنبياؤه والصاحلون من عباده على ما قال          
 .الّله ورسوله

وصلى الّله على سيدنا حممد النيب األمي وآله وصحبه وسلـم،          
 .انتهت الوثيقة. واحلمد لّله رب العالـمني

لـماء وبقية  ثـم تلت الوثيقة توقيعات احلاضرين من حكام وع       
 .رؤوس بين علوي، وقد بلغوا واحدًا وأربعني

وذه الوثيقة اجلامعة بدأت فعالية الشيخ عمر تـسري علـى           
جمتـمعه، ويمن أشتات البيوت العلوية، لتصبح كتلة واحـدة يف          
السراء والضراء، ودخلت نقابة السادة العلويني مرحلًة جديدًة مـن          

 تركيبات البيوت العلوية ذاا،     مراحل التأثري العلـمي والعملي يف    



  )٣٨( 

 .ثـم تركبيات الفئات االجتـماعية األخرى
كما اعتىن الشيخ عمر احملضار بضبط أحوال املريدين وطـالب          
العلـم واالهتـمام بتدريسهم ومعاشهم، وتوسعت يف عهده دائرة        

 .االستقبال للغرباء من أفجاج البالد، فكان هلم نعم املريب واملعلم
 

  مريدوهتالميذه و
اتسعت دائرة األخذ والتلقي عن الشيخ عمر احملضار، وانتفـع          
بعلـمه املئات من كافة األمصار، ولكن اعتناءه الكثري انصب على          
من يليه من دائرة ترمي وما حوهلا، وخترج به منهم األفذاذ واألئمة،            

  والشيخ علـي بـن      )١(ومنهم الشيخ عبدالّله بن أيب بكر العيدروس      
 شيخ أمحد بن أيب بكر والشيخ عبدالّلـه ابـن الفقيـه            أيب بكر وال  

                                                           
 هـ، وتويف جده الشيخ     ٨١١حلجة سنة   ولد الشيخ عبدالّله بن أيب بكر يف ذي ا        ) ١(

عبدالرمحن وله من العمر نيف وثـمان سنوات، وكفله أبوه أبوبكر حىت تويف وله             
من العمر عشر سنوات، وكفله بعد ذلك مع إخوته الشيخ عمر احملضار وقام م              
أفضل قيام، وترىب الشيخ عبدالّله على يديه حىت فتح الّله عليه، وتويف الشيخ عمر              

 عائشة يف حيـاة أبيهـا وخلـف         ه ثالث عشرة سنة، وقد بىن بابنت      من العمر وله  
 ) .٤٤: ٢ ()) العقد النبوي ((. وورث عمه عمر وهو به فرح مسرور



  )٣٩( 

وغريهـم،  )٢( والفقيه حممد بن علي بازغيفان       )١(علي بن أيب حرمي   
ومن الشحر والـمكال والغيل ونواحيها كَعَرف وواسط وتبالـة         

 .وغريها خترج به الكثري من تلك النواحي
م وكان العديد من رجال العلـم واحلكم واجلاه هلم التعلق التـا          

والعقيدة احلسنة يف الشيخ عمر، فمن أولئك الشيخ عبدالرحيم بن          
 )) صفحات من التاريخ احلـضرمي       ((سعيد باوزير، ذكره صاحب     

 يف معـرِض    ٣٠٤ ص )) الغرر   (( وأشار إىل ذلك صاحب      ١١٠ص
َعْتٍب من الشيخ عمر احملضار على الشيخ عبدالرحيم لـما بلغه أنه           

ما : وطة يف الشحر فقال الشيخ عمر      َحوََّط حُ  -الشيخ باوزير : أي-
  .))الغرر((كما ذكره صاحب . إخل ..لعبدالرحيم وللحوطة

  ))صـفحات مـن التـاريخ احلـضرمي       ((كما أورد صـاحب     
 عالقة الشيخ عبدالّله بن عبدالرمحن باوزير وتعلقه        ١٠٤-١٠٣ص

الشديد بالـمحضار، وكان من ذلك تزوج الشيخ عمر احملـضار          
 فاطمة بنت الشيخ عبدالّله بن عبـدالرمحن        بأخت الشيخ املذكور  

باوزير، وعاشت معه يف ترمي، كما ّمسى الشيخ احملضار أحد أبنـاء            

                                                           
 ).١٨٩: ٢ ()) اجلوهر الشفاف (() ١(

 .١٩٤ ص )) الغرر (() ٢(



  )٤٠( 

الشيخ عبدالّله بامسه وهو الشيخ عمر بن عبدالّله بـن عبـدالرمحن            
 .باوزير

 عالقة األمري جعفر بن عبدالّله بن علي بن         ١١٩وذكر أيضًا ص  
رق بالشيخ عمـر احملـضار      عمر الكثريي جّد السلطان بدر بوطوي     

 األمري جعفـر بـن      -جد أيب طويرق  : أي–وقد كان جّده    : فقال
عبدالّله بن علي بن عمر معروفًا بالرأي الثاقب واالستقامة، وقـد           
ضّمه يوما يف حوطة سلطانة جملس مع الشيخ عمر احملـضار ابـن             
عبدالرمحن السقاف، فاقترح هذا عليه أن يكون سلطانًا يف بلـدة           

 املستعصية، وأكد له أن واليها قد تعب من واليتـها، وأنـه             ))بور((
يستطيع أن يقنع واليها بالتنازل عن الوالية جلعفر، ولـم يزل ـا            

 . هـ٩٠٥سلطانا حىت تآمر عليه الظلفان فقتلوه سنة 
 

  الشيخ عمر المحضار وآثاره الشعرية
لسيدنا الشيخ عمر احملضار مجلة من اآلثار الشعرية ذات الـنمط      
اإلنشادي املغّنى على أصوات احلضرة وجمالس السماع املعهود لدى         
أهل التصوف والذوق، وميتاز النََّفس الشعري بنورانية الرؤية وصفاء         
الوجدان وحرارة املعىن والتغين بالـمآثر والـمواطن واألطالل يف        



  )٤١( 

 :أسلوب رائق ومؤثر، مثل قوله
ــرمي ــا ت ــسيكينة الغّن ــا م   من خليـل   ُحرَّه أمسى هلا كم    ي

 والبويقي على ظفـره شـليل      قد خلي مّنها شـّق الـسحيل      

 قبل تعمى وتـمسي بالـدليل     يآل علوي ادركوهـا كلكـم     

 اضوا بادورا طـاح القتيـل      يا أهل مجع التـرب يااعياـا      

 امنا حيتـمى اال كـل ًأصـيل       يالفقيه اـا مـن سـاحتك       

 )١( يزيـل  ربنا اليـوم للبلـوى     عسرت هون الّلـه عـسرها     

 :ويقول أيضًا
ــويه  ــربًا ش ــا ص ـ     نعم يا  أال ياخيلن  ي وبـايت  خيلنـا ظّل

ـ    عدمتـم خيلنا ان لـم تروها        ُملَبـَسات  ةعلى َسوم اُجلنين

 هل القرات اهل الكتب و  اوحنن   مست لنا فرضـا علينـا     اترمي  

 وحنن كاألسـود الـضاريات     ليهـا  إنقاتل كل مـن جانـا       

 )٢(نكثر يف بلـده الـصايبات       محانـا  ومن جانا وباخيـضع   

 :ويقول أيضًا

                                                           
 .٢١ديوان احلضرة ص) ١(

 .٢٢السابق صاملصدر ) ٢(



  )٤٢( 

 أال ياسفر يل جيـت فانـشد مـن محـاهم          

ــاهم   ــدنيا كم ــى يف ال ــيس تلق ــه ل فبالّل
 

 طيب مـن معايـشهم وعـذب مـاهم        اوال  

ــا معــاهم  ــو يل خبــت كنــت يف املغن ول
 م غـذو يف احملبـة مـن صـغرهم         اهم قـو  

وعاشــوا يف خمافــات وغــابوا يف فكــرهم 
 ويسعد كل مـن كـان يف عمـره نظـرهم          

ــرة   ــباحا يف البكـ ــساهمصـ يف مـ
 وهذا القول مين وهـو مـن حـسن ظـين          

وان زليت يـارب بفـضلك فـاعف عـين          
 

 ســالم ســينوتــرزفين الــشهادة علــى اإل

ــابع يف    ــه نت ــشي يف الطريق ــرهمأومن ث
 :وله أيضًا

 يا من سـكن وسـط قلـيب        أهـــال وســـهال حبـــيب

ــو ــسيبويف اهل ــار ح ــادير ريب ى ص  هــــذه مقــ

ــي ــط مثل ــي ق ــد ُبل ــي   ماح ــق يف أهل ــا العقّي  أن



  )٤٣( 

ــاريح اال وقــد عثــرت جبهلــي   ــيب ي ــاب ه  حب

ــه ــامن نظــر عــرض قتب ــح احمل  ي ــم ري ــد ش ــق  هب

ــشم احمل ـــم ي ــن ل ــم ــبّ  هب ــط ط ــه ق ــيس ل  فل

ــاهم قلـــيب معلـــق معـــاهم ــهم او مسـ  يف أرضـ

ــاهم   ــدي كم ــيس عن ــي  ول ــوم ِغّب ــم ي  ــّرج  ع

ــصايل  ــب خ ــم يل أقّل ــايل  ك ــا والليــ  أيامهــ

 وزرعهــم منــه حــيب   الـــرب والبحـــر مـــايل

ــر   ــني تنظ ــت يل ع ــدهم كنــت أحــضرأ يالي  و عن

 )١(ونــا مراعــي ملــيب   نرعى اجلميل ثــم نـشكر     

 :وله أيضًا
 للـمشايخ وخّص أهل الُترب    ىل سـاحة تـرمي    إزاد شوقي   

 دات العـرب  نعم االشراف سا   نسل االشراف يل شوقي هلـم     

 أهل تلك اللطافـه والنـسب      الرجاجيــل منــهم والنــساء 

 غري ريب علـيهم قـد غلـب        وّدي نفــارقهم أبــدبــمــا 

ــب  عّمر الّلـه منـهم مـاخرب       ــم ريب تع  ال وال أراه

                                                           
 .٢٥املرجع السابق ص) ١(



  )٤٤( 

 أو خيالطه يف أيديـه النكـب       من شـنيهم فياليتـه جـذم      

 وسط رجليه جدله من خشب     أو يصيبه غرام مـن صـحيح      

 يف خواصره من  عرض املسب      له طعنـه مـن عـدو      أو تقع   

 راح حاركه من عايل القتـب      و تقع له سقطه مـن بعـري       أ

 )١(مايف الليل جنم قـد غـرب       والصالة على اهلادي البـشري     
 

 :ويف ترمي يقول أيضًا
ــك أ ــالد الطــب مال ــن ب ــا ع  ال يانازح

فــرح وارجــع اليهــا واجعلــها حاللــك 
  توفيـق حالـك    ا ترزق مـن الّلـه ـا       

تراك ان رحت منها فـال تـرزق كمالـك          
 هلا مـشموم كالـمـسك وزادوه بنفـسج       

وهــي كالــدر منظــوم أو خــّط ُمَنــسج 
 وهي شربة من القلت صـايف لـيس مخـج         

تراك ان رمـت تـسعد فاجعلـها حاللـك          

                                                           
 .٢٧رجع السابق صامل) ١(



  )٤٥( 

 وقــد خــصت بــأقوام ُحــضوا بالــسرائر

ــابر   ــوق املن ــى ف ــو عل ــوار تعل ــم ان هل
 

 ا بالفضل ياصـاح مـن كـل الكبـائر         جنو

ــك   ــن نوال ــواال م ــدين ن ــم ريب أف )١(

 

  آرامات الشيخ عمر المحضار
سبق وأن أشرنا للقّراء أن مادة الكرامات يف هـذه السلـسلة            
املؤلفة جليلنا املعاصر مؤجلة التناول، ذلك ألن غرضنا من إعـادة           

 وليـصل   كتابة التراجم خماطبة العقل املعاصر مبا هـو مـألوف،         
املتأخرون منا إىل قناعة تامة أن األولياء َبَشٌر عرفوا قيمـة الوقـت             
والعمر والدِّين، فوضعوا كل شيء يف حمله، وَمن َوَضَع الـشيَء يف            
حمّله َبَرَز له ِسرُّ الوقت والعمر والديانة، ولـم ُيَغلُِّبوا جانبًا علـى            

الّله يف احلالني،   آخر، وإمنا جعلوا أصل عالقتهم بالدين والدنيا مراد         
فجعلوا الدين غاية والدنيا وسيلة مع النظر إليها بعـني االحتقـار            

 .واالستصغار

                                                           
 .٧٨ ص )) الغرر (() ١(



  )٤٦( 

وكثري من املعاصرين نشأت لديهم عقدة فكرية خطـرية عـن           
األولياء والصاحلني، وذلك من خالل تركيز مدرسة اإلعالم محلتها         

وكـان  املتوالية ضّد املدرسة التقليدية الجتثاث مواقـع تأثريهـا،          
بإمكاننا أن جنند الوقت لتعليل احلكايات املتعلقة بأخبار الكرامات         
لترضي بعض القراء، ولكن املرحلة ال تساعد على ذلك، فهي مادة           
على أمهيتها مؤجلة التناول، ونأخذ بدًال عنها املواقف ذات الـصلة           

: بإحياء السنة العملية اليت دعا إليها صلى الّله عليه وسلـم أمتـه           
  .)) أحيا سنيت عند فساد أميت فله أجر مئة شهيدمن((

والكرامات ليست شرطا يف الوالية، والتقوى هي االسـتقامة،         
وهلذا فإن شروط الوالية والتقوى هي االستقامة واألعمال الصاحلة،         

 .وهذه مادتنا اليت تـم بإبرازها يف هذه التراجم
م سـيجد   والـمتأمل يف ثـمرات املؤلفات التارخيية والتـراج      

الواقع ذاته يفرض على الكاتب جماراة احلياة املعرفية، واسـتعدادات          
اتـمع للـمعروضات القلـمّية، فاألوائـل وقـد تـساوى يف          
عصرهم العلـماء والـمحدثون والـمجتهدون واألصوليون كان      
البد حينها َأْن َتْبُرَز من بني هذه النمـاذج شخـصياُت األفـذاذ             

 من جهة،   ))ألحوال والـمقامات والكرامات    ا ((الراسخني، فكانت   



  )٤٧( 

 من جهة أخرى ، وهي يف )) الشطحات والعبارات الكشفية     ((وحينًا  
واقع احلال هلا ما يربرها عند االحتكام إىل العلـم حتـت قاعـدة             

 .التوسط بني اإلفراط والتفريط
فشيخنا الشيخ عمر احملضار جند أن كافة كتب التراجم حشدت          

خلاصة والعامة حشدا يربز موقعه العايل يف الـصلة         أخبار كراماته ا  
بالّله، وحشدت أيضا أخبار كرامات غريه، وال خيلو كتاٌب مـن            
الكتب القدمية من وصف كل مترَجٍم باخلوارق ولو كان صـوفيًا           
خامًال يكره الشهرة، فاإلثبات كان مطلبًا اجتـماعيًا ُتـوَزُن بـه           

 .ةشخصيات الرجال عند املوازنة والـمفاضل
وال زال احملبون والـمتعلقون بالشيخ عمر احملضار َتْبـُرُز هلـم           
كراماُته وآثار مقامه إىل اليوم كمثل غريه من أولياء الّلـه، ولكـن             

 ،  )) الكتاب والسنة    ((املعركة املعرفية اليوم تتركز أصًال على مسألة        
وسوق العرض والطلب يطرح هذين األصلِني جمرََّدْيِن عن ثـمرات         

ل ما عند األجيال، وانطوت هذه اللعبة اخلطرية على عقـول           العم
النفِعيَِّني ارَِّديَن عن اختاذ املوقف احلق، وهـذه هـي مـشكلتنا            

 .املعاصرة
وحىت ال تطول بنا احملاورة يف هذا الشأن أؤكد للقراء أن كـثريًا             



  )٤٨( 

من الكرامات املكتوبـة يف املؤلفـات حتتـاج إىل وقفـة جـادة             
يتناسب مع عقليات زماننا، وال يظلـم األوائل       وتـمحيص دقيق   

مقامام ومراتبهم، ويصحح مفهوم األجيال املعاصـرة بأسـلوب         
وسط، ال إنكار بالكلية، وال قبول لكل ما يكتب بالكلية، والفصل           

 .يف التوثيق وصحة النقل
وهذه مهمة ليست بالسهلة، ولكن الّله سُيَيسُِّرها على من َكَتَب          

 .الّله املوفقيسري، وتله ال
 



  )٤٩( 

  وفاة الشيخ عمر المحضار
اتسعت دائرة النفع العـام للـمـسلـمني والنفـع اخلـاص           
للـمتعلقني والـمحبني وآلل باعلوي أمجعني يف عصر هذا اإلمام         

 ))الغـرر    ((اجلامع حماسن األوصاف، كما قـال فيـه صـاحب           
 :)١(١٩٦ص

 حـىت َفَخـرْ   إىل ُذْرَوِة الَفْخِر     فذاك الذي قد َمسـا يف الُعـال    

ــا َزَأرْ   ُهَو الليُث َحّقًا َتـَرى للِعـدا       ــاٌد إذا م ــِه ارتع  َلَدْي

 ِإذا َهزَُّه طـاَر منـه الـشََّررْ        له صـارُم اـِد َصْمـَصاُمهُ      

 على الَوْتِر َأْلَقاُه َشـْفعًا وَمـرْ       َبُتوٌل إذا مـا َسـَطا َسـْطَوًة        

 وَمن نال ما عنه ُكـلٌّ َحـَسرْ        وَمن ُذْرَوِة الِعزِّ ُخـصَّْت َلـُه       

ولـم يزل هذا اإلمام حجَة الّله على عصره وأهل مصره، قائمًا           
فيهم بالعلـم والعمل ونشر الفضائل ومجع الشمل وتفقد األرامل         
واليتامى، وداعيًا إىل الّله باحلكمة والـموعظة احلسنة، وحارسـًا         

الفه قائما ا جمددًا    أمينًا على مهمات الطريق املوروثة عن آبائه وأس       
لـمعانيها راعيًا ألتباعها، حىت ناداه منادي مواله يف أسعد األوقات   

                                                           
 ).١٩٢: ٢ ())اجلوهر الشفاف  ((نقًال عن ) ١(



  )٥٠( 

وأشرف الساعات، وكان متوعكًا فسمع منادي صالة الظهر ينادي         
مرحبا بالقائلني عدًال وبالصالة أهًال وسهًال، وأجاب       : باألذان فقال 

 وأحرم وصلى   املؤذن ثـم توجه إىل القبلة وأذن للصالة، ثـم أقام        
 ولــم يـزل يف      ،وسجد، فخرجت روحه الزكية وهو سـاجد      

السجود وهو ميت ولـم َيْنَحِن ولـم يتحـرك حـىت اسـتبطأه            
احلاضرون، فرفعوه فإذا هو قد فارق الدنيا، وذلك يوم االثنني ثاين           

 . ٨٣٣يوم من شهر ذي الَقعدة سنة 
ول نــز ل خرب موته على ترمي وأهلها وعلـى الـوادي           نـزو
صاعقة، واحتشد املئات من الناس يف جنازته وهو حممول علـى           ال

أكتاف أسرته وحمبيه وأهل مودته حىت مثواه األخري جبـوار أهلـه            
 .وأسالفه رمحه الّله
 :  ))اجلوهر  ((قال صاحب 

 ُجبثـماِن َمشِس املعايل ُعَمـرْ     َسَقى الّله َقْبرًا َمسـا واْفَتَخـرْ      

 أبا َحْفٍص الليِث ذا املـْشَتَهرْ      ِإمـاَم اهلـدى    فيـِه   لقد َضمَّ   

 َرِفيُع املقـاِم ُمـِزيُح الـضََّررْ       صباُح الظالِم وغوُث األنـامْ    

 ِكراٍم َصَفْوا عن َمُشوِب الَكَدرْ     َكِرٌمي َتَسْلـَسَل ِمـن سـادٍة       

 وفيهْم َسَرى ِسـرُُّه واحنـدرْ      َحَوْوا ِسرَّ أسراِر خِري الـورى     



  )٥١( 

 وصاَر لـه املْعـَدُن املـْسَتَقرْ       ُخ الـورى  إىل َأْن َتَلّقاُه َشـيْ    

 وناٌر فلــما تعـاىل َزَهـرْ       َتَشْعَشَع ِمـن َبْعـِدِهْم َجنُمـهُ      

 وآه على َفْقـِد تلـك الُغـَررْ        فآٍه على القوم قـد َأْوَحـُشوا      

 وما َيْنَفـُع اآلُه َبْعـَد الَقـَدرْ        وآٍه علــى الــسَّيِِّد املْرَتــَضى 

ـ        ِمَن الواحِد الَفْرِد ُمْنِشي الصَُّورْ     ِه سالٌم سـالٌم علـى ُروِح

 )١(إىل ُذْرَوِة الَفْخِر َحّىت َفَخـرْ      فذاك الذي قد َمسـا يف الُعـال     

رمحه الّله رمحة األبرار، ونفعنا به وبعلومه يف هذه الدار، ويف دار            
 .آمني . املثوبة والقرار

                                                           
 .السابقاملصدر ) ١(



  )٥٢( 



  )٥٣( 

   هرسالف
 ٥ املطلع القرآين

 ٧ اإلهداء
 ٩ شاهد احلال

 ١١ سلسلة النسب
 ١٣ املدخل

 ١٤ التعريف بالشخصية
 ١٥ ميالده ونشأته

 ١٧ جماهداته ورياضاته
 ٢٣ مثرات ااهدة

 ٢٧ رحلته يف طلب العلـم
 ٢٨ د األحوالوور

 ٣٠ ظهوره وأعماله اجلليلة
 ٣٤ وثيقة النقابة

 ٣٨ تالميذه ومريدوه
 ٤١ آثاره الشعرية 

 ٤٥ كرامات احملضار
 ٤٩ ة الشيخ عمر احملضاروفا
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 حقوق الطبع حمفوظة للناشر
 فرع الدراسات وخدمة التراث

  م٢٠٠٢ – هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل 
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  )٥( 

 
 
 

 ..املطلع القرآين
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

. فصلِّ ِلربك واحنَر.  ِإنا أَعطَيناك الكَوثَر ﴿
 ﴾ِإنَّ شاِنئَك هو اَألبتر

 



 

  )٦( 

 

 



 

  )٧( 

 
 ..اإلهداء

 

إىل ذُرية اِإلمـاِم العيـدروس أحفـاد الطَـوِد          
 ..الشاِمخ

اِإلمام الذي وضع بصمات الترِبية والسلوك على       
 ..مجمل سري مدرسة حضرموت يف العامل
السِفينة اليت (وإىل الراِغبني يف التعرِف على منَاِذج     

 .).ا هلَكمن رِكبها نجا ومن ختَلّف عنه
 

 املُؤلّف
 
 



 

  )٨( 

 
 

 



 

  )٩( 

اِهشاِل احلَد 
 

 امنّــ فكأَِهِدجــ مبميِر تــتفَرشــ
 

ــ  بدرت ــج ــ متَاِنوأَى يف لّ ِهاِم
 

جمعتفُ صاألوليا فوف تجمعت 
 

ــِة  ــراِءكالكعب ــ  الغ ِهيف أياِم
 

  أو سـاجدٍ    أو راكـٍعِمن قانٍت
 

ـ   ما حلَّأو طائٍف  ـ ن   ِم ِهإحراِم
 
 

 تد لو بـ سعٍد به أقمارتفَصو
 

 يف حنٍسدهتكت  ـ   سواد ِه ظالِم
 

 الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن باوزير
 ٧٦٥ص )) تاريخ حضرموت  ((

 



 

  )١٠( 

 
 
 
 
 
 



 

  )١١( 

Ý‚‡¾a@
احلمدهللا الذي توج صدر األزمنة بدرر الرجال وشيوخ الكمال،         

تصال والوصال، أئمة الدين    ورموز احلكمة ينابيع املعرفة أسباب اال     
ووراث سيد املرسلني، من اتبعوه واقتدوا به قوالً وفعالً ونيةً ومهـةً      
وإرادةً وعبادةً وحسن يقني ومتكني، وعلى اآلل األكابر والصحابة         

 .املفاخر، وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
رسـة  وبعد فإىل القراء الكرام أزف علَماً جديداً من أعـالم مد          

حضرموت وإماماً من أئمة اإلسالم العاملني مبنهج دعوة املصـطفى         
صلى اهللا عليه وسلم العدول الثبوت، رجلٌ مجع اهللا فيه ما تفرق يف             
إسالمه األئمة من العلم والعمل واإلرادة وقوة اهلمة، فكان ألهـل           

 .عصره كالغيث اهلامع واملطر النافع
    ٍض يكُلُّ أَر يا ِبِهمحالُونـزت ن     طَـارلِبقَـاِع األرِض أَم مهكأَن

أَرسى القواعد للمريدين، ورفع اهلمم للطالب املتعلمني، وأيقظ        
          عقول الغافلني، للتعرف على عظمة دعوة سيد املرسلني، فأناخـت
ببابه قوافلُ القاصدين من كل فج، وانتهض به هم العباد والزهـاد            



 

  )١٢( 

، وأمات اهللا به البـدع وقمـع        والرواد ألفضل شرب وأقوم منهج    
 .رؤوسها، وأحيا به السنن وأنبع به غروسها

لقد كان عصر اإلمام العيدروس منعطفاً هاماً مـن منعطفـات           
مدرسة السلف حبضرموت، سواء من حيثيات تثبيـت وإرسـاء           
القواعد أو من حيث ضوابط االنتشار واخلروج بالطريقة إىل سائر          

 .لفذّة وباهللا التوفيقاألقطار، فإىل هذه الشخصية ا
 املؤلف 

 
 
 
 



 

  )١٣( 

k äÛa@òÜ Ü@
@

 املصطفى صلى اهللا عليه وسلم 
 ة الزهراء رضي اهللا عنهماماإلمام علي وفاط

 اإلمام احلسني
 اإلمام علي زين العابدين

 حممد الباقر
 جعفر الصادق 
 علي العريضي 
 حممد النقيب

 عيسى 
 أمحد املهاجر 

 عبداهللا 
 علوي 
 حممد
 علوي
 الع قسمعلي خ

 حممد صاحب مرباط
 علي 

 حممد الفقيه املقدم
 علوي

 ةحممد موىل الدويل
 عبدالرمحن السقاف
 أبوبكر السكران

 ) عبداهللا العيدروس (
 بكر العدين                                    شيخ                                        علويوأب

 



 

  )١٤( 

‘ëŠ‡îÈÛa@âbß⁄bi@Ñí‹ÈnÛa@
 على إمامته، وسلطان األولياء املتفق على واليته،         هو اإلمام معا 

حامل لواء العارفني، ومقيم قواعد علوم احملققني، وزعيم السـادة          
 .العلويني، وواسطة عقدهم ورائد مظهرهم وجمدهم

لقب إمام األوليـاء، وقـال      ) العيدروس : ()) املشرع   ((قال يف   
) العترسـة : (اجلوهري  من أمساء األسد، قال     ) العيتروس: (بعضهم

 األخذ بالعنف والشدة، وهو من أوصاف األسد، قـال العالمـة           
داالً ) العيدروس(فلعلّ التاء الفوقانية أُبدلت يف      : حممد بن عمر حبرق   

الحتاد املخرج، وال شك أن األسد مقدم السباع، والعيدروس مقدم          
 .األولياء يف عصره

 
émd“ãë@ê†ýîß@

 العشر األوائل من شهر ذي احلجـة سـنة   ولد رضي اهللا عنه يف   
هو :  ، وملا بشر بوالدِته جده الشيخ عبدالرمحن السقاف قال         ٨١١

وأدرك من حياة جده الشـيخ  ) ١(صويف وقته، وحفظ القرآن العظيم   

                                                           
 ))تاريخ حضـرموت  ((. تعلم القرآن على يد السيد الصاحل حممد بن عمر باعلوي         ) ١(

 . ٧٥٨للحامد ص



 

  )١٥( 

، وقد نظر إليه وبرك وقرأ عليه وأخرب بأنه      )١(عبدالرمحن مثان سنوات  
 .سيكون له شأن

حتت رعايِة والده اإلمـام أيب بكـر امللقـب          نشأ نشأةً كرميةً    
بالسكران، حيث أحسن االعتناء بطفولته وغمره بنظره وعطفـه،         
ومنحه من سر رجولته، ومات والده وعمره عشر سنوات، فكفله          
ورباه واعتىن به عمه الشيخ اإلمام املغوار الشيخ عمـر احملضـار،            

مسعـه،  وأدرجه يف سلك أبناء روحه وقلبه، وجعله حتت نظـره و          
ورباه مع إخوته تربية اآلداب والعمل مبا يف السنة والكتاب، وأفرغ           
يف جوفه من سر األبوة ما مأل جواحنه أمناً وإمياناً ويقيناً وإحساناً،             
يتقلب منذ الصبا بني العلم والعمل به والفهم القـرآين واحلـديثي            
 واللغوي والفقهي واملثابرة يف طلبه، وأسلمه إىل خنبة مـن شـيوخ           

ذلك العصر لينال منهم نصيباً وافراً، ويتدرب م ويتعلم من فرائد           
 :العلم باطناً وظاهراً، ومن مجلة من انتفع م من الشيوخ

 .الفقيه سعيد بن عبداهللا باعبيد -١
 .الشيخ العالمة عبداهللا بامراون -٢
 .العامل الرباين الشيخ إبراهيم باهرمز -٣

                                                           
 .٧٥٧ صاملصدر السابق . والدته بنت أمحد بن حممد بارشيد) ١(



 

  )١٦( 

 .شريالشيخ العالّمة عبداهللا باق -٤
ومسع احلديث من عشرات احملـدثني والـرواة يف حضـرموت           

 .)١( اليمن، مث بعد سفره ورحلته إىل احلجازجهاتو
 ، )) املنـهاج  (( و)) اخلالصة (( و )) بالتنبيه ((وكان له اعتناء خاص   

 .قرأها مراراً قراءة حبث ومراجعة وتدقيق
الليل، وقرأ علوم التصوف على السيد اجلليل حممد بن حسن مجل         

 .وعلى أعمامه أمحد وشيخ وحممد وحسن
ديب أمحد بن حممد بن عبداهللا      وأخذ علوم العربية عن العالّمة األ     

بافضل، وقرأ يف النحو والصرف على الشيخ العالّمة حممد بن علي           
 .باعمار وغريهم

@

                                                           
حسني بن أمحد العيدروس  السيد عيدروس بن   )) الكواكب الدرية    ((ذكر صاحب   ) ١(

، بينما يذكر السيد صـاحل احلامـد يف         ١٤٩اليمن واحلجاز ص    مشال  سفره إىل   
 ))تـاريخ حضـرموت   ((. مل هـذا   أنه مل يعرف لإلمام العيدروس سفر        ))تارخيه((
  .٧٦٥ص



 

  )١٧( 

émbšbíŠë@éma‡çbª@
وأما جماهداتـه   : ورد يف كتب التراجم وصف جماهداته مبا مثاله       

ر ال ساحل له ولواء جهاد محله كاهله، أدخله عمه وشـيخه            فبح
دخل ابن  : الشيخ عمر احملضار يف ااهدة وهو صغري، وكان يقول        

خي يف ااهدة وهو ابن سبع سنني يصوم ويفطر على سبع مترات            أ
ال يأكل غريها، ومضت عليه سنة مل يأكل فيها إال مخسة أمـداد             

 .باملد الشرعي
كنت يف بداييت أطالع كتب الصـوفية وأختـرب   : وقال عن نفسه 

نفسي مبجاهدام، فكنت أُجوع نفسي كثرياً، وهجرت النوم أكثر         
 .)١(من عشرين سنة

 يف  جمر احملضار يف طريقة السـلوك وتـدر       والزم عمه الشيخ ع   
مراتبها مث زوجه الشيخ عمر احملضار بابنته وأحلّه حمـل مهجتـه،            

ألدىن وال أزوجها غريه ولو أتاين علـى        أزوجه بابنيت ولو با   : وقال
الدنيا، وألبسه خرقة التصوف وحكّمه التحكيم الشريف وانطـوى        
انطواًء تاماً يف عمه عمر احملضار ونال منه مجلة علوم الباطن وسـر             
علوم الظاهر، وأقعده على منصة اخلالفة جبدارة حىت بلـغ رتبـة            

                                                           
 .املصدر السابق) ١(



 

  )١٨( 

خلناصر، واعترف لـه    املشايخ األكابر وصار يف رتبٍة يعقد عليها با       
 .)١(بالكمال كل متقدم ومعاصر

 
@éîÛìméàÇ@ñbÏë@‡Èi@òibÔäÛa@òjm‹ß@

أي الشـيخ   -وكـان    : )) الكواكـب الدريـة      ((قال صاحب   
 حيب اخلمول، إذ به حيصل الوصول، وكـان الشـيخ           -العيدروس

األكرب عمه الشيخ عمر احملضار شيخاً على ذوي القدر اجللي ونقيباً           
 فانتقل إىل رمحة رب العاملني وصاحب الترمجة ابن         على بين علوي،  

مخس وعشرين ، فاجتمع رأي األشراف إىل أن يذهبوا إىل اإلمـام            
 فاعتذر عن   -وكان مقيماً بروغَة  -اجلليل حممد بن حسن مجل الليل       

 فصـلى صـالة     ،قدم علينا من ترضاه لذلك منـا      : نفسه ، فقالوا  
 خيتاره فشـرح اهللا صـدره       االستخارة وطلب من اهللا أن يوفقه ملا      

أنت املقدم على   : بتقدمي العيدروس، فقام إليه وأمسك بيديه وقال له       
اجلميع واملتكلم على كل شريف ووضيع ، فاعتذر لصـغر سـنه            
وضعف قيامه ال سيما وجود أعمامه، فقاموا كلهم إليه وأَلَحوا يف           

                                                           
 .١٥١-١٥٠ ص)) الكواكب الدرية (() ١(



 

  )١٩( 

ق صيته،  ذلك عليه، فحينئذ وقع االتفاق على تقدميه وانتشر يف اآلفا         
 .وجلس لإلقراء والتدريس واالشتغال بأنفس نفيس

 
åí‡í‹àÜÛ@ÙîÜ nÛaë@ íŠ‡nÛa@ò—äß@êúbÔmŠa@

 فكان إذا تكلـم     ،ظهر اإلمام العيدروس علماً يف منصة التدريس      
يف التفسري فهو حامل رايته، ويف احلديث فهو ذو روايته، ويف الفقه            

ته ،وإذا ما خاض فمدرك غايته، أو يف غري ذلك فالكل مستمع لقراء      
يف علوم التصوف أبكى احلاضرين بقراءته، وجـاء يف طريـق اهللا            
باألسلوب العجيب واملنهج الغريب واملسلك القريب، مجـع بـني          
 العلم والعمل واحلال واهلمة واملقال كما وصـفه الشـيخ الكـبري            

 :حممد بن أمحد باقشري
كُلُّ قَلْـٍب بالواليـِة شـاهد ـ   لَه ن محبِتـِه مِلـي    وكُلُّ فؤاٍد ِم
وأَجزلَ ما أَعطَى وأَوسع ما وِلي     فِللِّه ما أعلـى مراتـب فَضـِلِه
فما ِشئْت يف الفضِل الذي ناله قُلِ      فِنعم الفىت ال شك يف عظِْم شأِْنِه

 



 

  )٢٠( 

éäÇ@åí‰‚Ła@åß@òÜ»
ن انتفع باإلمام العيدروس مجلة من األعيان الفضـالء واتهـدي         

 :النبالء ومنهم
 .أخوه الشيخ علي بن أيب بكر -١
 .الشيخ عمر بن عبدالرمحن صاحب احلمرا -٢
 .الشيخ عبداهللا بن أمحد باكثري -٣
 .بن علوي الشيبةاأمحد قسم الشيخ  -٤
 .الشيخ حممد بن عفيف اهلجراين -٥
 .الشيخ أبوبكر العدين ابن عبداهللا العيدروسابنه  -٦
 .ن عبد اهللا العيدروسالشيخ حسني بابنه  -٧
 .شيخ بن عبداهللا العيدروسابنه الشيخ  -٨

وكان اإلمام العارف باهللا تعـاىل       : )) الكواكب الدرية    ((قال يف   
حممد بن علي صاحب عيديد وتاج العابدين سعد بن علي والشيخ           
عبداهللا بن عبدالرمحن باوزير مع االتفاق على جاللة قدرهم وعلـو           

ته وأخذ عنه طريقته لعلمهم بعلـو شـأنه         منصبهم ممن الزم صحب   
 .)١(وارتفاع مقامه ومكانه

                                                           
  .١٥٢املصدر السابق ص) ١(



 

  )٢١( 

òîàÜÈÛaë@òíìi Ûa@êúaŠe@
وبعد فليس لنا طريق ومنـهاج سـوى        : يقول اإلمام العيدروس  

الكتاب والسنة، وقد شرح ذلك كله سيد املصنفني وبقية اتهدين          
مللقب حجة اإلسالم الغزايل يف كتابه أعجوبة الزمان العظيم الشان ا         

  الذي هو عبارة عن شرح الكتاب والسـنة          )) إحياء علوم الدين     ((
 .)١(أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً واعتباراً واعتقاداً

 ))الفتوحات املكية ((وكان رضي اهللا عنه ينهى أصحابه عن مطالعة         
 ويأمرهم حبسن الظن يف مؤلفها واعتقاد أنه من أكابر          ))الفصوص((و

، وماذاك إالّ لعلوها عن فهم العمـوم وغمـوض          األولياء العارفني 
معانيها عن كثري من الفهوم، خبالف كتب حجة اإلسالم فإا تصل           
إىل فهم معانيها األفهام ويشترك يف الوصول إىل العلم ا اخلـاص            

 .)٢(والعام
اعلم أن الطريقة األخذ بالتقوى واحلقيقة      : ويقول رضي اهللا عنه   

 نور التجلي، وحقيقة املقامات منازل      الوصول إىل املقصد ومشاهدة   
القلوب، وأوهلا امتثال األوامر وترك املناهي، واآلخر معرفة عيوب         

                                                           
 .١٥٣لسابق ص املصدر ا) ١(

 .املصدر السابق) ٢(



 

  )٢٢( 

النفس وتنقيتها من الصفات الذميمة والتحلي بالصفات احلميـدة         
 .وذكر املوىل

وعيوب النفس كثرية، وأعظمها إعجاب املرء مبـا يفعـل مـن          
م إىل مقـام حـىت      الطاعات، وشرط السالك أن ال يصعد من مقا       

 .يستويف حد املقام األول
ل على القلب من طرب أو قـبض أو         نـزوأما األحوال فهي ما     

بسط أو شوق أو ذوق أو هيبة أو أنس أو وجد أو تواجد أو مجع               
أو فرق أو فناء أو بقاء أو غيبة أو سكر أو صحو أو شرب معنوي               

ـ          فات أو  كما جيدونه من مثرات القرب ونور التجلي ونتائج املكاش
ِري أو حمو أو إثبات أو تستر أو جتلي أو حضـور أو حماضـرة أو                

 .لوائح أو لوامع أو طوالع أو تكوين أو متكني أو غريه
، وصـاحب    )١(وأما األنفاس وترويح القلب بلطائف الغيـوب      

وأصفى من صاحب األحوال، وصاحب األحوال أرق       األنفاس أرق   
ات أرق وأصفى من    وأصفى من صاحب املقامات، وصاحب املقام     

العابد، والعابد على العلم الظاهر أرق وأصفى من العوام العابـدين           
 .بالرخص، وصاحب الرخص أرق وأصفى من املهمل

                                                           
 .كذا يف األصل ، بال جواب شرط) ١(



 

  )٢٣( 

والكامل من اتصف باجلميع، وهم العلماء بـاهللا وبـأوامر اهللا           
اجلامعني بني الشريعة والطريقة واحلقيقة، أهل الوراثة، العلماء ورثة         

  .)١(األنبياء
 

  علوم القومآراؤه يف
علم اليقني، وعني اليقني، وحق اليقني، علـم        : ومن علوم القوم  

اليقني ألرباب العقول، وعني اليقني ألهل العلوم، وحق اليقني ألهل          
 .املعارف واملشاهدات

واملشاهدات كثرية، ومنها مشاهدة القلب على ما كان الغالـب          
 .عليه من مشاهدة علم وأحوال أو مكاشفات

القلب جممع اِخلصال احلميدة، والروح لطيفـة القلـب         ) يفةلط(
وم ومفارقة البدن مث الرجوع     الروحاين، وهلا ترق معنوي يف حال الن      

؛ ألن اهللا تعاىل سخر )الروح واجلسد(، وأن اإلنسان مركب من  إليه
بعضها لبعض، واحلشر يكون للجملـة، والثـواب        ) اجلملة(هذه  

ح خملوقة، والروح معدن اخلري، والـنفس       والعقاب للجملة، واألروا  
معدن الشر، والعقل حبس الروح، واهلوى حبس النفس، والسر نور     

                                                           
 .٣٦املصدر السابق ص) ١(



 

  )٢٤( 

. معنوي حمل املشاهدة، واألرواح حمل احملبة والقلوب حملّ املعـارف      
وسر السر مـا ال     ،  السر ما لك عليه إشراف    : العارفنيوقال بعض   

الروح أشـرف   اطالع عليه لغري احلق، والسر أشرف من الروح، و        
 .)١(من القلب، وصدور األحرار قبور األسرار

 
  منوذج سلوك طريق القومآراؤه يف

أول طريق القوم التوبة، وهي أول املنازل واملقامات، وهلا ثالثـة           
 :شروط
 .الندم على ما عمل من الذنوب -١
 .ترك املعصية يف احلال -٢
 .العزم على أن ال يعود أبداً -٣

ي فلها شرط رابع وهو اخلروج من احلقوق، وإن تعلق به حق آدم   
فمن تاب مث نقض توبته مث تاب قبلت منه توبته ثانياً وثالثاً إىل غري              

 .اية ما دامت لتوبته الشرائط املذكورة

                                                           
 .٣٧املصدر السابق ص ) ١(



 

  )٢٥( 

  ااهدةآراؤه يف
 . وتالوة القرآن،السهر ، والعزلة، والصمت ، و اجلوع: ااهدة

 
  التقوىآراؤه يف

الشرك، مث من بعده اتقاء املعاصي، مث من بعده أصل التقوى اتقاء 
 .اتقاء الشهوات، مث من بعده اتقاء الفضالت

 
  اخلوف والرجاءآراؤه يف

 .اخلوف ترك معصية اهللا خمافة عقاب اهللا
 .والرجاء حسن الطاعة طمعاً يف نيل الثواب

 .والرجاء الكاذب التمادي يف الذنب
ان، ومن زال اخلـوف     والتمين اخلوف، والرجاء من شروط اإلمي     

 .منه والرجاء خرب قلبه
 

  احلزن احملمودآراؤه يف
وهو حزن اآلخرة والندم على الذنوب، واحلزن فضيلة وزيـادة          

 .للمؤمن مامل يكن بسبب معصية



 

  )٢٦( 

  اخلشوعآراؤه يف
حقيقة  اخلشوع خشوع القلب، كما قال املصطفى صـلى اهللا           

 ، ومنه   ))ت جوارحه    لو خشع قلبه خلشع    ((: عليه وسلم يف املصلي   
 .بعده عن الذنوب، وطاعة عالم الغيوب

 
  خمالفة النفسآراؤه يف

وأقوى أركان الوصول إىل اهللا خمالفة النفس، وأرفع الـدرجات          
مطمئنة، ولوامـة،   : والنفس على ثالثة أوجه   . عند اهللا خمالفة النفس   

 .وأمارة
تطلـب  هي اليت اطمأنت بطاعة اهللا تعـاىل وال         : فاملطمئنة -١

 .خمالفة أمره
هي اليت تلوم الرجل على الذنوب وحتمله علـى         : واللوامة -٢

 .التوبة واإلنابة
هي اليت تأمر بالسوء، وهي املهلكة لصـاحبها،        : واألمارة -٣

 .وهي أعظم حجاب بني العبد وربه
 أن خيـالف    وعند العارفني دواء النفس خمالفتها، وينبغي للطالب      

 .إال ما يوافق رضا اهللا تعاىل ئانفسه وال يقبل منها شي



 

  )٢٧( 

  احلسد والغيبةآراؤه يف
احلسد أن يطلب الشخص زوال نعمة كانت عنـد أحـد مـن      
املسلمني، واحلسد أشد شيء يبعد صاحبه عن اهللا؛ ألنه ال يرضـى            

 ،احلسود ال يسود، والغبطة جائزة    : بقضاء اهللا تعاىل، وعند العارفني    
خري أو مـال، فيـتمىن أن        أحداً يف صالح أو      وهو أن يرى الرجلُ   

 .يكون مثله من غري أن يتمىن زوال تلك النعمة عن ذلك الشخص
 أن تذكر أخاك يف غيبته مبا يكره ولو كان فيه، فـإن مل              يبةوالِغ

يكن فيه فهو تان، والبهتان أشد من الغيبة، وكالمها ال يرتفعـان            
 .عوبالتوبة، بل التوبة أن يستحلل منه مث يتوب ويستغفر له ويد

 
  القناعةآراؤه يف

القناعة عند العارفني االكتفاء باملوجود وزوال الطمع عن املفقود،         
من قَِنع استراح من أهل زمانه واسـتطال علـى          : وقال العارفون 

 .أقرانه
  التوكلآراؤه يف

املتوكل يكل أمره إىل اهللا تعاىل ويرضى مبا جيري عليه من قضاء            
ال ه القلب، واحلركـة يف األسـباب        اهللا تعاىل وقدره، والتوكل حمل    



 

  )٢٨( 

نايف التوكل بعد حتقق العبد أن التقدير من قبل اهللا سبحانه وتعاىل،            ت
 .فإن تعسر شيء فبتقديره، وإن اتفق شيء فبتيسريه

وتعلـق  . طرح البدن يف العبودية   : وشروط التوكل عند العارفني   
نـع  عطي شـكر وإن م  فإن أُ، والطمأنينة بالكفاية ،القلب بالربوبية 

 .صرب
  ومقراضٍ  وركوةٍ  وخيوطٍ  إبرةٍ وكان العارفون ال تفارقهم صحبةُ    

 من الزاد مع تعلق القلب باهللا والتوكل عليه ومعرفة األشياء           وشيٍء
 .منه وإليه

وينبغي أن ال خياف املتوكل إالّ اهللا تعاىل، ولو انقطع املطر سنني            
مهه كفـارة  ال يهتم ألجل رزق، وإن اهتم لسد فاقته ولعائلته كان   

لذنوبه، وإن انقطع املطر أيضاً سأل الرمحة من اهللا تعاىل للناس، فإنّ            
 .انقطاع املطر عذاب من اهللا تعاىل للناس

 
  الشكرآراؤه يف

حقيقة الشكر عند أهل احلقائق االعتراف بنعمة املنعم على وجه          
اخلضوع، وقد وصف اهللا نفسه بأنه شكور، ومعناه عطاؤه الكـثري     

 . على العمل اليسريمن الثواب



 

  )٢٩( 

وإذا اشتقْت إىل أمنوذٍج من حالوة الشكر فانظر إىل مـن هـو             
دونك يف مجيع األمور، وال تنظر إىل مـن هـو فوقـك أصـالً،               

 .العجز عن الشكِر شكربواعترافُك 
 

  اليقنيآراؤه يف
هو املعرفة مث   : اليقني عند العارفني هو قوة اإلميان، وقال بعضهم       

يق مث اإلخالص مث املشاهدة مث الطاعـة، ونتيجتـه          اليقني مث التصد  
 .امتثال األوامر واجتناب املناهي واتباع الكتاب والسنة

 
  الصربآراؤه يف

الصرب عند العارفني التباعد عن املخالفات، والسكون عند جترع         
 .الغصص وإظهار الغىن مع طول الفقر بساحات املعيشة

عبس، وأفضل الصرب صـرب     جترع املرارة من غري ت    : وعند العارفني 
العبد على ترك الذنوب وامتثال األوامر مـن الطاعـات ومتابعـة            

 .الكتاب والسنة
 

 



 

  )٣٠( 

  املراقبةآراؤه يف
املراقبة علم باطالع احلق سبحانه وتعاىل عليه واستدامته هلذا العلم 

فعاله وأقواله وما جيري يف     أمراقبة لربه، ومن له هذا العلم فليحفظ        
رضي اهللا، ولينظر على الدوام جريان خطـاب اهللا         خاطره عما ال ي   

إذا جلست للناِس فكن    : تعاىل معه من األمر والنهي، وقال العارفون      
واعظاً لقلبك ولنفسك، وال يغرنك اجتماعهم عليك، فإم يراقبون         

 .ظاهرك واهللا رقيب باطِنك
 

 ى الرضآراؤه يف
يف القلب  يء حيل   هو ش : هو كسيب، وقال آخرون   : قال بعضهم 
 . ترك االعتراض على تقدير اهللا تعاىلى والرض،كاألحوال

 
  العبوديةآراؤه يف

الوفاء بـالعهود ، واحلفـظ      : العبودية عند العارفني أربعة أشياء    
 .للحدود ،  والرضاء باملوجود ، والصرب عن املفقود

 
 



 

  )٣١( 

  اإلرادةآراؤه يف
املـال،  اإلرادة ترك ما عليه العادة من اتباع الشهوات، ومجـع           

وحقيقة اإلرادة وض القلب يف طلـب       . وحب الدنيا وغري ذلك   
 .احلق إىل اهللا سبحانه وتعاىل

 
  االستقامةآراؤه يف

االستقامة الثبات على الصراط املستقيم، والصراط هـو اتبـاع          
الكتاب والسنة والتمسك باآلداب الشرعية وتقـوى اهللا ظـاهراً          

ل البـدايات أن ال تكـدر        فمن عالمات أه   ،وباطناً من غري تزلزل   
ومن عالمات أهل التوسط أن ال تصعب منازالم         .معاملتهم فترةٌ 

النهايات أن ال تتداخل معهم     ومن عالمات أهل     .ومواصالم وقفةٌ 
 .حجةٌ

كن صاحب استقامة ال طالب كرامة، فـإن        : قال بعض العارفني  
 .ةنفسك متحركة يف طلب الكرامة، وربك يطالبك باالستقام

 
 
 



 

  )٣٢( 

  اإلخالصآراؤه يف
اإلخالص إفراد احلق يف الطاعة بالقصد، وهو أن تريد بطاعتـك           

لمخلوق واكتساب  ل التقرب إىل اهللا تعاىل دون شيء آخر من تصنعٍ        
ال يعرف  : قال العارفون . حممدة عند الناس أو حمبة مدح من اخللق         

 .الرياء إال خملص، والصدق سيف اهللا ما وضع على شيء إال قطعه
 

  احلياءآراؤه يف
 :قسم العارفون احلياء إىل وجوه

 .حياء اجلناية، كحياء آدم عليه السالم -١
ما عبدناك حق   : حياء التقصري، وهو حياء املالئكة، يقولون      -٢

 .عبادتك
حياء اإلجالل، كإسرافيل عليه السالم حني تسربل جبناحه         -٣

 .حياء من اهللا تعاىل
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان      كحياء رسول   : حياء الكرم  -٤

 وال مستأِْنِسـني    ﴿:  من أضيافه أن خيرجوا فقال تعاىل      ييستحي
 .﴾ِحلِديٍث 



 

  )٣٣( 

كحياء علي رضي اهللا عنه ملـا اسـتحى أن          : حياء احلشمة  -٥
 .يسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن حكم املذي ملكاِن فاطمة

 قـال   كحياء موسى عليه السالم حـني     : حياء االستحضار  -٦
: إين لَتعِرض يل احلاجةُ فأستحِيي أن أسألك، قال تعـاىل         : لربه

 .سلين حىت ماء عجينك وعلف دوابك
وهو حياء الرب سبحانه يـدفع إىل العبـد         : حياء اإلعزاز  -٧

          مـا فعلـت كتاباً خمتوماً بعد ما يعرب الصراط، فإذا فيه فعلـت
 .)١(فاستحييت أن أظهر عليك فاذهب فقد غفرت لك

 
  احلريةآراؤه يف

احلرية يف اللغة اخللوص، وحرية الذات أي خلوصها من األشياء          
املذمومة، وعند أهل احلقائق عبارة عن صفاء الذات مـن حـب            

مـا سـوى اهللا   بكل الدنيا، وحب اجلاه، أو الشهرة وتعلق اخلاطر     
 .تعاىل
 

 
                                                           

 .))فراإن اهللا يستحيي أن يرد يد عبده ِص((ولعل منه حديث : قلت واهللا أعلم) ١(



 

  )٣٤( 

  الذكرآراؤه يف
م أنـه أول    ذكر اللسان مث ذكر القلب، واعل     : الذكر على نوعني  

الطريق، ومبدؤه ذكر اللسان، مث ذكر القلب تكلفاً، مث ذكر القلب           
 أعين  ،طبعاً، مث استيالء املذكور على القلب طبعاً، وإمنا اهلدى بعده         

 .هدى اهللا
 

  الفتوةآراؤه يف
: الفتوة الصفح عن عثرات اإلخوان، وقالوا أيضاً      : قال العارفون 

 غريك، واملروءة شـعبة مـن       الفتوة أن ال ترى لنفسك فضالً على      
 .الفتوة
 

  الفراسةآراؤه يف
 اتقوا فراسة املؤمن فإنه     ((: أصل الفراسة قوة اإلميان، ويف احلديث     

الفراسة سواطع أنوار الغيـب يف      :  ، قال العارفون   ))ينظر بنور اهللا    
القلوب ومتكني معرفة ملعاين السرائر من غيب إىل غيب، حىت يشهد           

 .هده احلق إياهااألشياء من حيث أش



 

  )٣٥( 

ن احملارم وأمسك نفسه عن     عن غض بصره    م :قال بعض العارفني  
الشهوات وعمر باطنه بدوام املراقبة وظاهره باتباع السنة وتعـود          

 .)١(أكل احلالل مل ختطئ فراسته
 

  اخللق احلسنآراؤه يف
أن حتسن إىل من يؤذيك وترحم خلق اهللا حىت عـدوك، وأقـل             

 .تمال األذى، وحسن اخللق نصف اإلميانمراتب حسن اخللق اح
 

  اجلود والسخاءآراؤه يف
السخاء عند العارفني هو املرتبة األوىل، مث اجلود بعده، مث اإليثار،           
فمن أعطى البعض وأبقى البعض فهو صاحب سخاء، ومن بـذل           
األكثر وأبقى لنفسه األقل فهو صاحب جود، ومن أعطى مجيع ماله           

 .ب إيثاروصرب على اجلوع فهو صاح
 
 
 

                                                           
 .٤٥ ص)) الكواكب الدرية (() ١(



 

  )٣٦( 

  الغريةآراؤه يف
الغرية يف العبد للحق هو أن ال جيعل شيئاً من أحواله وأنفاسه لغري             

 .احلق سبحانه وتعاىل
وإذا وصف احلق سبحانه بالغرية فمعناه ال يرضى مبشاركة الغري          

 .معه فيما هو حق له من طاعة عبده
 

  الواليةآراؤه يف
 . ، وفراره إىل اهللا ، ومهّه باهللاشغله باهللا :عالمة الويل ثالثة أشياء

 
  الدعاءآراؤه يف

 ، والدعاء إظهار    )) الدعاء مخ العبادة     ((: قال صلى اهللا عليه وسلم    
 .فقه العبودية

 مبا ى الرضمثاجلمود حتت جريان احلكم وطائفة قالوا بالسكوت و  
 .من اختيار احلق سبحانه وتعاىل أوىلسبق 
 



 

  )٣٧( 

  الفقرآراؤه يف
ولياء وحلية األصفياء واختيار احلق سبحانه وتعاىل       الفقر شعار األ  

 صـفوة عبـاده ومواضـع       ،خلواصه من األنبياء واألتقياء والفقراء    
 .أسراره

تكلم الناس يف الفقر والغىن أيهما أفضل؟ فجملة        : وقال العارفون 
 .األفضل أن يعطى الرجل كفايته مث يصان فيه: من العارفني قالوا

 
  التصوفآراؤه يف
 منسوب إىل الصوف، أعين البس الصوف، واملراد بـه          الصويف

اآلن اجلماعة املعروفة بالتعبد واملشتغلة بتصفية القلوب، وحقيقـة         
التصوف : التصوف أن مييتك احلق عنك ويحِييك به، وعند العارفني  

الدخول يف كل خلٍُق سِني واخلروج من كل خلق دِني، وعالمـة            
األرض يطرح عليها كل قبيح وال خيرج       الصويف الكبري أن يكون ك    

 .منها إال كل مليح
 

 
 



 

  )٣٨( 

  اآلداب آراؤه يف
حقيقة اآلداب اجتماع خصال اخلري، فاألديب الذي اجتمعت فيه         
خصال اخلري، والعبد بطاعته يصل إىل اجلنة وبأدبه يف طاعته يصـل            

 .إىل اهللا
أدب أهل الدنيا يف الفصاحة والبالغة حبفظ       : قال بعض العارفني  

 .العلوم وأمساء امللوك وأشعار العرب
اآلخرة يف رياضة النفوس وتأديب اجلوارح وحفظها       أهل  وأدب  

 .عن الشهوات
وأدب أهل اخلصوصية يف طهارة القلوب، ومراعـاة األسـرار،          
والوفاء بالعهود، وحفظ الوقت، وقلة االلتفات إىل اخلواطر، وحسن 

 .مات القرباألدب يف مواقف الطلب، وأوقات احلضور يف مقا
 

  السفرآراؤه يف
. وهو االنتقال من بقعة إىل بقعة     : سفر البدن : السفر على قسمني  

 .وهو االرتقاء من صفة إىل صفة: وسفر القلب
 



 

  )٣٩( 

  الصحبةآراؤه يف
صحبة من فوقك، وهي يف احلقيقـة       : الصحبة على ثالثة أقسام   

سالمة، وصحبة من دونك، وهي تقضي علـى املتبـوع اإليثـار            
 .ة والفتوةوالشفق

 
  األحوال عند املوت آراؤه يف

بعضهم الغالب عليه اهليبة، وبعضهم الغالب عليه الرجاء، ومنهم         
 .من كشف له يف تلك احلالة ما أوجب له السكون ومجيل الشفقة

 
  املعرفةآراؤه يف
 من عرف احلق سبحانه وتعاىل بأمسائه وصفاته، مث صدق          العارف

ن أخالقه الرديئة وآفاته، مث طال بالباب       اهللا يف معامالته، مث تنقى م     
وقوفه ودام بالقلب اعتكافه، فحظي من اهللا جبميع إقباله وصدق اهللا           
يف مجيع أحواله، وانقطع عن هواجس نفسه، فال يصغي بقلبـه إىل            
خاطر يدعوه إىل غريه، فإذا صار عن اخللق أجنبيا وعن آفات نفسه            

، ودام يف السر مع اهللا تعاىل       بِريئا وعن املساكنات واملالحظات نقيا    
مناجاته، وحق يف كل حلظة إليه رجوعه فصار محدثاً من قبل احلق            



 

  )٤٠( 

سبحانه، بتعريف مناجاته وأسراره فيما جيريه من تصاريف أقداره؛         
 النون رمحـه    وفاً، وتسمى حالته معرفة ، قال ذ      مسي عند ذلك عار   

 : عالمة العارف ثالثة:اهللا
 .ته نور ورعه نور معرفئ ال يطف-١
 وال يعتقد باطناً من الشريعة والعلم مبا ينقص عليه ظاهراً           -٢

 . ال شيء خيالف الشريعة:من احلكمة، أي
 .هتك أستار حمارم اهللاعلى  وال حتمله كثرة نعم اهللا -٣

 
  احملبةآراؤه يف

فأما حمبة اهللا   ،   وقد تكون من العبد هللا     ،احملبة تكون من اهللا للعبد    
لعبد هللا تعـاىل    ففي إرادته إلنعاٍم خمصوص، وأما حمبة ا      تعاىل للعبد   

 عن العبارة، وقد حتمله تلك احلالة على        فطُلْ جيدها من قلبه ت    ةفحال
 الفـرار   مالتعظيم وإيثار رضاه وقلّة الصرب عنه واالحتياج إليه، وعد        

 والشوق أزيد من احملبة،     ،منه ووجود االستئناس بدوام ذكره بقلبه     
د من الشوق، والشوق اهتياج القلـوب إىل لقـاء          واالشتياق أزي 

 يسكن باللقاء والرؤية، واالشتياق ال      -أي الشوق -احملبوب، وهو   
 .يزول باللقاء



 

  )٤١( 

  حفظ قلوب املشايخآراؤه يف
الزم على املريد حفظ قلوب املشايخ وترك اخلالف عليهم، وعلى 

وأقوالَه املريد حفظ قلب شيخه وترك االعتراض عليه، وحملَه أفعالَه      
على وجه مجيل، فمن صحب شيخا مث اعترض عليه بقلبه فقد نقض   

مل ) ِلـم ؟  : (من قال ألستاذه وشيخه   : عهد الصحبة، قال العارفون   
 .يفلح
 

  كرامات األولياءآراؤه يف
 فال شيء مينع من جوازه، وظهور       ،ظهور كرامات األولياء جائز   

ميع األوليـاء،   الكرامات على أمته صدق، وال تكون الكرامات جل       
ومن كان فيه أوصاف األولياء ومل تظهر منه كرامة مل يقـدح يف             
واليته، فاألولياء خمتلفون يف ظهورها، وأكثرهم خيفوا، وبعضـهم    
يظهروا، ليظهر صدقهم وتصان طريقتهم، ليقتدوا م ويتوبوا من         

 .املعاصي بربكتهم
 

 



 

  )٤٢( 

  وصايا العارفني للمريدينآراؤه يف
ينبغي للمريد أن حيصل شيئا من العلوم من كتب الفقـه مثـل             

 أليب إسحاق ومنهاج النووي، ومن كتب السلوك كتـب          ))التنبيه((
ـ  إحيـاء علـوم    (( و ))األربعني األصل (( و ))منهاج العابدين ((الغزايل ك

 لليافعي، ليصح بـه اعتقـاده       ))اإلرشاد(( أو   ))نشر احملاسن (( و ))الدين
 من الفقهاء يف الفقه من أصحاب الشافعي من         وعبادته ويقلد أحدا  

األئمة املذكورين، وليترك الرخص إال عند الضرورة، وليقلد شيخا         
يف سلوك طريق اجلنة، وليعرض على شيخه ما جيري يف خاطره وما            
يرى يف نومه ليميز له اخلاطر الرمحاين من اخلاطر الشيطاين، ويشرح           

 .له املقامات وعلومها والعمل مبا فيها
 

  اللباسآراؤه يف
اعلم أن اجتهادهم يف اللباس خمتلف، فمنهم من يلبس ما جيد من            

ومنهم مـن   . غري تكلف، ويأمر املريدين أيضا أن يلبسوا ما جيدونه        
 ومنهم من جييـز ثـوبني لالحتيـاط         ،يكره أكثر من ثوب واحد    

 . إذا تنجس ثوب لبس اآلخر:للطهارة، أي
 



 

  )٤٣( 

  السماعآراؤه يف
 األشعار باألحلان الطيبة النغم وللتلذذ إذا مل يسمع         اعلم أن مساع  

حمظورا ومل يسمع على مذموم يف الشرع مبـاح يف اجلملـة، وال             
خالف أن األشعار أنشدت بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسـلم،            

 .وأنه مسعها ومل ينكر عليهم يف إنشادها
امد وفيه تصانيف للعلماء كثرية، وقال اإلمام حجة اإلسالم أبوح        

 يف آخـر    )) إحياء علوم الـدين      ((حممد بن حممد الغزايل يف كتاب       
إن السماع قد يكون حراماً حمضاً، وقـد        : كتاب السماع والوجد  

 .يكون مباحاً، وقد يكون مستحباً، وقد يكون مكروهاً
، ومن غلبت عليه شـهوة      الشبانأما احلرام فهو ألكثر الناس من       
و الغالب على قلوم من الصفات      الدنيا فال حيرك السماع إال ما ه      

 .املذمومة
له على صورة املخلـوقني ولكـن       نـزوأما املكروه فهو ملن ال ي     

 .يتخذه عادة له يف أكثر األوقات على سبيل اللهو
 .وأما املباح فهو ملن ال حظ له من التلذذ بالصوت احلسن

وأما املستحب فهو ملن غلبت عليه حمبة اهللا تعـاىل ومل حيـرك              
 . منه إال الصفات احملمودةالسماع



 

  )٤٤( 

‘ëŠ‡îÈÛa@âbß⁄a@pbjmbØßë@bíb–ë@åß@ Èi
مجع السيد الشريف عيدروس بن حسني بن أمحد العيدروس نبذا          

 من وصايا ومكاتبات سـيدنا      )) الكواكب الدرية    ((هامة يف كتابه    
اإلمام العيدروس، واال هنا ال يتسع لنقل كافة ما كتب ومجـع            

خذ لوامع منها على سبيل االستفادة، وخاصة       منها، وإمنا نكتفي بأ   
أن حمور مواضيع الوصايا واملكاتبات يدور حول سري املريد إىل اهللا           

 .ووسائل الوصول من طريق ااهدة
 

 تعريف بالسلوك
 )) التنبيـه    ((السلوك دخول اخللوة بالعلم والعمل، وهو قـراءة         

 للغـزايل،   ))ألصـل    األربعني ا  (( و )) الدرر   ((والعمل مبا فيه وقراءة     
 )) التنبيه   (( وإالّ قراءة ربع     ،والعمل مبا فيه على قدر الطاقة واإلمكان      

 والعمل مبا فيها    )) بداية اهلداية    ((أليب إسحاق والعمل مبا فيه، وقراءة       
 .على قدر الطاقة واإلمكان

وبعد ذلك يدخل اخللوة بإشارة شيخ عارف بصري عامل عاقـل           
ل، ويعرف مـن الشـريعة والطريقـة        ناقل يعرف السلوك والوص   

 .واحلقيقة ما قسم له



 

  )٤٥( 

الشـريعة  : والشريعة والطريقة واحلقيقة واحد كما قال العلمـاء       
  .)١(كاللنب، والطريقة كالزبد، واحلقيقة كالسمن

أي -فليزين الطالب ظاهره بلباس الشريعة حىت يقع نور ظـاهره       
، وميكن للطريقـة     يف قلبه ويزيل عن قلبه الظلمة الطبيعية       -الشرع

ول يف قلبه، والطريقة العمل الصاحل واألخذ بالتقوى والعزلـة    نـزال
واجلوع والصمت والذكر والسهر والوضوء بعد الفروض وقطـع         

 .منازل ومقامات
يف : أي- )) طريقـة    ((والعارفون خمتلفون، فكل شـيخ وضـع        

 عما هو عليه من احلال واملقام، فبعضهم وضع طريقـة           -التسليك
وس مع الناس وتربيتهم، وبعضهم اختـار طريقـة الوحـدة،           اجلل

وبعضهم طريقه كثرة األوراد من صـوم وصـالة وغريهـا مـن            
الطاعات، وبعضهم طريقته خدمة الناس ومحل احلطب واحلشـيش         
على ظهره ويبيعه يف السوق ويتصدق بثمنه، وبعضهم طريقه اختيار     

مـا وجـد    ما اتفق له يف مجيع األحوال فيلبس ما وجد ويأكـل            
 .وهكذا

                                                           
  .٦٠املصدر السابق ص) ١(



 

  )٤٦( 

 فهي الوصول إىل املقصد ومشاهدة نور التجلي        )) احلقيقة   ((وأما  
لكل حق حقيقة فمـا     : كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حلارثة       

 عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عنـدي        :حقيقة إميانك؟ فأجاب  
.. حجرها ومدرها وذهبها وفضتها، وأظمات اري وأسهرت ليلي       

 فتمسكه بدين اهللا وقيامه بأمر شريعته وأخذه بـاألحوط          احلديث،
 وانكشافه عن   ة،هره وعزف نفسه عن املشتهبات طريق     والعزمية بس 

  .)١(أحوال اآلخرة حقيقةٌ
 

 تعريف خبلوة األربعينية
 خمصوصـاً ال    ليس مطلوب القوم العارفني من األربعـني شـيئاً        

 وحديث رسـول    يطلبونه يف غريها؛ لكن ملا وقفوا على كتاب اهللا        
: اهللا وقد خص اهللا األربعني بالذكر يف قصة موسى عليـه السـالم     

﴿    ِه أربعنيبر ِميقات مٍر فتشناها بعممليلةً وأَت وسى ثالثنينا مدوواع
 من أخلص ِهللا    ((:  وكما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ﴾ليلةً

وا ب ؛ أَح  ))ن قَلِْبِه على لساِنه     أربعني صباحاً ظهرت ينابيع احلكمِة م     

                                                           
 .٦٢ابق صاملصدر الس) ١(



 

  )٤٧( 

تقييد الوقت باألربعني رجاء أن ينسحب حكم األربعني على مجيع          
 .زمام، فيكونون يف مجيع أوقام كهيئتهم يف األربعني

          ومعىن سـر ،ويلوح يف األربعني للعارفني واملشايخ احملققني سر
ة آدم بيده أربعني    ذلك أن اهللا أمر بتكوين آدم من تراٍب فخمر طين         

صباحاً، ويف هذا الباب استطراد واسـع مل نـذكره هنـا طلبـاً              
 .)١(لالختصار

وقد غلط يف طريق اخللوة واألربعينية قوم وحرفوا الكالم عـن           
مواضعه، ودخل عليهم الشيطان وفتح هلم باب الغرور، ودخلـوا          
اخللوة على غري صراط مستقيم، وعلى قصد ذميم، والسبب أـم           

عوا أن املشايخ والصوفية كانت هلم خلوات وظهرت هلم وقـائع          مس
وكشوفات بغرائب وعجائب فيه، فدخلوا اخللوة لطلـب ذلـك،          
وهذا عني االعتالل، ومن دخل اخللوة معتال يف خلوته ضعفت عليه           

 .) ٢(الفتوحات واملنامات الصادقات

                                                           
 .٦٦املصدر السابق ص) ١(

 .٦٨حذفنا مجالً وعباراٍت تفصيلية للموضوع، املصدر السابق ص) ٢(



 

  )٤٨( 

والدواء كله يف متابعة الشرع يف مجيـع معامالتـه وحركاتـه            
 .)١(كناته ويف مجيع أحواله يف نيته واعتقادهوس

 
 كيفية الدخول يف األربعينية

روي أن داود عليه السالم ملا ابتِلي بالذنب خر ساجداً أربعـني            
يوماً وليلة حىت أتاه الغفران من الرمحن، وقد أمجع العارفون ومجيع           

ـ          اب العلماء والصوفية أن الوحدة والعزلة ِمالك األمر ومتمسك أرب
الصدق، فمن استمرت أوقاته على ذلك فجميع عمره خلوة، وهي          

 وإن مل يتيسر له ذلك وكان مبتلى بنفسه         ،السالمة العظمى يف دينه   
: أوالً مث باألهل مث باألوالد فليجعل لنفسه من ذلك نصيباً، كما قيل           

ما أخلص عبد هللا تعاىل أربعني صباحاً إال أَنبت اُهللا احلكمة يف قلبه             
 .)٢(زهده يف الدنيا ورغَّبه يف اآلخرة وبصره داء الدنيا ودواءهاو

ومن شرائط اخللوة أن يكون يف خلوته جاعالً وقته شيئا واحـدا    
، إما تالوة أو ذكر أو صالة أو        ىوهوبا هللا تعاىل بإدامة فعل الرض     م

                                                           
 .٦٩املصدر السابق ص ) ١(

 ، ويف الباب إضافات حذفت، وهي خاصة مبراتب الدخول ٧٦املصدر السابق ص) ٢(
 .لألربعينية إذا أراد



 

  )٤٩( 

مراقبة، فإذا فتر عن ذلك ينام ويالزم يف خلوته إدامة الوضوء، وال            
 ال إله إال    ((ال من ضرورة أو غلبة، وإذا كان ذاكر اهللا بكلمة           ينام إ 
 وسأم الذكر باللسان يقوهلا بقلبه وميدها مع النظر إىل ِقـدم            ))اهللا  
احلق،ما سواهلْه وأبِط فأثبت . 

وأما قوت من يدخل األربعينية واخللوة فاألوىل أن يقنع بـاخلبز           
اوله بعد الِعشاء، وإن قسمه  يتنا واحدوامللح، ويتناول كل ليلة رطال

 وإحيـاؤه بالـذكر     ، آخر الليـل   ا يفطر عليه ونصف   انصفني نصف 
 وإن كـان    ،والصالة، وإن مل يصرب على ترك اإلدام تنـاول اإلدام         

اإلدام يقوم مقام اخلبز ينقص من اخلبز بقدر ذلك، وإن أراد التقليل            
ـ       -حبجم :أي–يزن قوته بنوى      ة دقل خفيف، وينقص كل ليلة حب

 .)١(من نوى ذلك التمر
وقد اتفق مجيع مشايخ الصوفية على أن بناء أمرهم على أربعـة            

 .اعتزال األنام، وقلة الكالم، وقلة املنام، وقلة الطعام :أشياء

                                                           
  املصـدر السـابق     .قـام ويف الباب إضافات وتفصيالت هامة ألهل ذلـك امل         )١(

 .٨٠ - ٧٩ص



 

  )٥٠( 

أين يذهب اجلـوع يف     : وقد قيل للسيد اجلليل سهل بن عبداهللا      
: وقـال غـريه   . يطفئه النور : حق من يأكل يف األربعني أكله، قال      

 .رح باهللا يطفئ هلب اجلوعالف
 

 ومن وصاياه
ال حتسب السعادات والشقاوات واملنازل والدرجات مبدح اخللق        
وذمهم، بل املنازل والدرجات مبدح اهللا عز وجل وكتابه العزيـز،           
والبعد والشقاوات بذمه يف كتابه أيضاً، وكذلك مبـدح الرسـول           

ضا يف أحاديث،   صلى اهللا عليه وسلم يف األحاديث النبوية، وذمه أي        
ومدح األولياء وذمهم يف آثارهم وأقواهلم، فـال تسـمع أقـوال            
املتكلمني بل امسع كالم اهللا عز وجل وكالم رسوله صلى اهللا عليه            

 .وسلم وأوليائه فقط
 

 ومن وصاياه
ال تثق بصداقة املتعلقني وثق بصداقة الصادقني، واقبل العذر مـن        

 :املعتذرين كما قال بعضهم
 ِإنْ بر عندك فيما قال أو فَجـرا       عاذير من يأتيك معتـذراًِاقْبلْ م 



 

  )٥١( 

 وقد أَحبك من يعِصيك مستترا    فقد أَطَاعك من يرضيك ظاهره
 
 من وصاياهو

ـِِذ الناس مجيعا أصدقاء وال تعاِد أحداً، والناس ثالثة أصناف        : اختّ
وأمـا  . ادةأما احملبون فمودم سـي    . حمبني، ومتوسطني، ومناكرين  
وأما املنكرون فكفايتهم واحتمـال     . املتوسطون فصداقتهم معاونة  

 .أذاهم ومدارام أنفع
 

 ومن وصاياه
 .على صدق نيةاحملظورات ولو ال تكثر خمالطة النساء 

 
 ومن وصاياه

أَحِسن إىل من أساء إليك جتد خري الدنيا واآلخرة، واقتد برسول           
 وآل بيته وأوليائـه العـارفني،       اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه     

 خِذ العفْو وأْمر بالعرِف وأَعِرض      ﴿: والدليل يف ذلك قوله عز وجل     
 .﴾عن اجلاهلني 

 



 

  )٥٢( 

 ومن وصاياه
 .كن أنصح الناس للناس خاصهم وعامهم تكن عندهم أعز الناس

 
 ومن وصاياه

 .ستر مجيع العيوب والشرور يف الصمت عن مجيع الشرور
 

 اهومن وصاي
عليك حبسن الظن يف كتاب اهللا العزيز ويف رمحة اهللا تعاىل وفضله            
وعفوه وغفرانه وجتاوزه وستره ولطفه ورأفته وصربه على خلقـه          

 .وحلمه وإحسانه
مث عليك حبسن الظن واملتابعة لنبيه صلى اهللا عليه وسلم وأهل بيته      

 .وصحابته
غرك كثرة  وعليك حبسن الظن يف أولياء اهللا خاصة وعامة، وال ت         

اآلراء واخلالف من حيث حب الدنيا واحملاسدات، فإن كل مسلٍم          
ويلٌّ فكيف أهل اخلصوص؟ وعليك بسالمة الصدر من الشـرور،          
وعالمة الشرور اإلصرار على الغيبة والبغي واحلقد واحلسد والكرب         



 

  )٥٣( 

واتباع شهوة الفرج وإفراط الغضب والبخل وسوء الظن مع الكرب          
 .واالزدراء

 
 ياهومن وصا

عليك بالصمت، من أراد السالمة يف مجيع األحـوال يف الـدين        
والدنيا واآلخرة فعليه بالصمت إال فيما البد منه، فجمال العقـالء           

كتمـان األسـرار يف     ولبه  وباطنه وسره وعلنه    . الصمت والصدق 
 .)١(الدين والدنيا، وما فضل بين آدم إال بالعقل

 
 ومن وصاياه

اسدات وال تطمع يف رضاهم أصـالً،       ال جتادل أهل احلقد واحمل    
 .فإدراك رضاهم مستحيل

 
 ومن وصاياه

ال تطمع يف حمبة أهل اجلاهات والرياسات واحملاسدات خصوصاً         
إذا كانت العقول ضعيفة وال يعرفـون العلـوم واملعقـوالت وال            

                                                           
 . ، ويف العقل زيادة استطراد٨٣املصدر السابق ص ) ١(



 

  )٥٤( 

يطالعون كتب العلم النافعة كالكتب الغزاليات، فإم إذا كانوا ذا          
 الصفات البهيميات، والصفات السـبعيات،      الوصف يغلب عليهم  

والصفات الشيطانيات، والصفات املعجونة يف الطينـة يف ابتـداء          
 .الصور اآلدميات، ذلك تقدير العزيز العليم
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آداب الشريعة ولبابها وآداب الطريقة ولب لباا ومعرفة احلقيقة         
 ، بل مجيع العلوم     )) اإلحياء   ((ب ايتها مشروح يف     وأمثارها ولب لبا  

ظاهرها وباطنها يف طي مطوي أسرارها ، وهي أعجوبة الزمان عند           
 .الصوفية والفقهاء

 إالّ سعيد وال يهجرها إالّ شـقي مطـرود          )) اإلحياء   ((ما يطالع   
اختار الدنيا على اآلخرة والشهوات علـى العبـادات والـذنوب           

يقربه إىل عـالّم الغيـوب، واختـار البلـوات          والعيوب على ما    
 .)١(والظلمات على األنوار واألذكار والتالوة

ولكن أشـري عليـك     : ويف مكاتبة لبعض مريديه كتب ما مثاله      
 والعبادة، أعين العلـم النـافع    )) بداية اهلداية    (( و ))التنبيه((بقراءة ربع   

                                                           
 .٧٦املصدر السابق ص) ١(



 

  )٥٥( 

رة ويبصرك  الذي خيوفك من اهللا ويزهدك يف الدنيا ويرغبك يف اآلخ         
 )) إحياء علوم الدين ((ما يف  : بعيوب نفسك، وهو علم الغزايل، أعين     

 .)١(وما أشبهها من الكتب
وبعد فليس لنا ولألولني واآلخرين مـن       : ويف وصية أخرى قال   

مجاهري العلماء باهللا والعلماء بأمر اهللا، وحنن يا بقية الناس واملسلمني           
طريق ومذهب ومنهاج   ما لنا    -أي العارفني -والسالكني والزاهدين   

 وبالسـنة   ، وأعين بالكتاب القرآن   ،وصراط سوى الكتاب والسنة   
 ووارث الشـريعة إمـام      ،أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

 وإمـام   ، سيد املصنفني السالك طريق سـيد املرسـلني        ،الشافعية
 ،هدين بل إمام العلماء املتقني بل إمام الزا       ،اتهدين بل إمام احملدثني   

  حميي الدين حممـد بـن       ،بل إمام الفقهاء بل إمام العارفني احملققني      
 الـذي   ، ))  أعجوبة الزمان  ((حممد بن حممد الغزايل يف كتابه امللقب        

 بل هو   ، بل هو الطريقة   ، بل هو احلقيقة   ،هو تفسري الكتاب والسنة   
 بـل هـو     ، بل هو موضع رضا اهللا     ،احملجة البيضاء واملنهاج األسىن   

 بل من أحبه وطالعه وعمل به فقد استوجب حمبـة       ، نظر اهللا  موضع
 بل مجع بني    ،أنبيائه ورسله وأوليائه  واهللا وحمبة رسوله وحمبة مالئكته      
                                                           

 .٩٥املصدر السابق ص) ١(



 

  )٥٦( 

الشريعة واحلقيقة يف الدنيا واآلخرة وصار عاملا يف امللك وامللكوت          
مذكورا يف كال العاملني، بل لو مثالً أحيا اهللا املوتى ملـا أوصـوا              

 يقيناً حتقيقاً، بل مجع العلماء والعقالء       )) اإلحياء   ((ال مبا يف    حياء إ األ
 ظاهرا وباطناً ملن كان له )) اإلحياء ((حمققون أن رضى اهللا يف كتاب  
 .قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

 ومطالعته حتضر القلـب الغافـل يف        )) إحياء علوم الدين     ((وحمبة  
واملاء، فكيـف   عفص  الحلظة كحضور سواد احلرب بوقوع الزاج يف        

والعمل مبا فيه يوصلك إىل مطلوبك يف الدارين، وتأثري كتب الغزايل       
تقربك حملبة الكتاب والسنة وحملبة الصحابة وحملبة التـابعني وحملبـة           
الشافعي وحملبة العلماء باهللا والصوفية وحملبة الفقهاء العاملني الزاهدين   

ألوائـل العلمـاء    وحملبة مشاخيك وحملبة قرابتك وعلماء جهتـك و       
الزاهدين وأجدادك العابدين، ومبحبته حتب الصاحلني وحتسن الظن        
بساير املؤمنني واملسلمني، ومبحبة كتبه حتـب التـابعني وتـبغض           
الظاملني وتشفق على سائر املؤمنني، بل حتصل مبحبته معرفة عيوبك          
وتبغض دنياك وترغب يف آخرتك وتتواضع إلخوانك وتضـمحل         



 

  )٥٧( 

انتهى كالمه  . )١(ياؤك وعجبك وجهلك بنفسك   دعواك وكذبك ور  
 .ووصاياه

 وهي  )) البخبخة   (( رسالة مساها    )) اإلحياء   ((وكفى أنه قد ألف يف      
إشارة كافية إىل اهتمام الشيخ العيدروس ذا الكتاب وحتريك مهم          
الطالب واملريدين باقتنائه ومطالعته والعمل مبا فيه، بل صار منـذ           

 لكافـة الـراغبني يف      ،هج السلوك الراقي  عهد االمام العيدروس من   
ـ       ،صعود املراقي   )) البداية   (( إضافة إىل بقية كتب الغزايل األخرى ك

 . وغريها))األربعني األصل((و
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كان الشيخ عبداهللا بن أيب بكر العيدروس متربعاً على منصة العلم           

البناء العلمي والعملي مدة حياتـه كلـها يف         صالح و والعمل واإل 
 .حضرموت ساحلها وداخلها

وكان أخوه الشيخ علي قائما على نيابة األوقاف واملساجد وما          
إليها من شؤون العلويني كما كان إذ ذاك مؤلف العصر ومؤرخـه            

                                                           
  .١١١-١١٠املصدر السابق ص) ١(



 

  )٥٨( 

وأديبه، وهو مع ذلك ميثل الشريعة كما أن أخاه العيدروس ميثـل            
 .)١(سما وراثة عمهما اإلمام عمر احملضاراحلقيقة، وذا قد اقت

وقد انتظم لإلمام العيدروس مامل ينتظم لغريه من اجتماع الرئاسة          
الدينية واإلصالحية والدعوة إىل اهللا، ولذلك قلما يتوجه يف وجـه           
من وجوه اإلصالح إالّ ويصحبه التوفيق والنجاح، لنفوذ كلمتـه          

 .وقبول جاهه واجتماع الناس على إجالله
كان مثاالً عالياً يف اجلود والسخاء وإكرام الضيوف وإسـعاف          و

 : )) املشـرع    ((الفقراء وبناء املساجد واملدارس، قال عنه صاحب        
ينفق إنفاق من مل خيش الفقر، وكان له نصـيب مـن االهتمـام              
باألسباب والعمل الدنيوي، فلم يهمل الزراعة بل قام ا وخاصـة           

ية بلدة بور، وقد أجلأه عدم وجـود        يف أرضه املعروفة بصوح، ناح    
البذر الكايف يف شرق حضرموت، إىل أن بعث الشيخ عبداهللا بـن            
عبدالرمحن باوزير إىل قيدون ناحية دوعن ليأتيه بالبذر الرماد مـن           

 .هناك

                                                           
 .٧٦١ للحامد بتصرف طفيف ص)) تاريخ حضرموت ((نقالً عن ) ١(



 

  )٥٩( 

 ،  )) الكربيت األمحـر     ((ولإلمام العيدروس مؤلفات مفيدة منها      
 الشـيخ سـعيد     وهو أشهرها، وله شرح على قصيدة العارف باهللا       

 .باحلاف، كما ألف كتاباً يف مناقب شيخه سعد بن علي مذحج
وله رسائل ووصايا وعبارات فخرية وفقرية ذات فوائـد مجـة،           

 الكواكب الدرية يف مناقـب السـادة        ((اعتىن ا صاحب كتاب     
هل من مبارز يف مجيع العلـوم؟       :  ، وكان يروى عنه قوله     ))العلوية  
 .نف على حرف األلف مئة جملد لفعلـت       لو شئت أن أص   : ويقول

 .خمطوطوقد مجع بعض تالمذته كالمه يف جمموع ، 
ولعل من أهم ما رمسه اإلمام العيدروس من آثاره تثبيت الطريقة           
العلوية وترسيخ قواعدها ومزجها بالقواعد الصوفية العامليـة مـن          

ن بعده   ، وهلذا صار القائلون م     )) سلوك املريدين وتربيتهم     ((حيثيات  
 .طريقتنا يف الظاهر غزالية ويف الباطن شاذلية: يقولون

واملقصود بذلك أن اختيار الشيوخ لكتب اإلمام الغزايل صارت         
منهجا عمليا يف التربية والتنشئة، وأما العالقات الروحية الباطنة فهي      
 .على أساس املنهج الصويف الشاذيل يف األذكار واحلزوب واألوراد

 التراجم اإلسهاب حول تفاصيل حياته وأعماله وقد تناولت كتب
ومقاماته اليت بلغ إليها يف الوالية ومراتب القرب من اهللا، وأطنـب            



 

  )٦٠( 

الشعراء يف مدحيه وذكر مناقبه، ومنهم الفقيه املقرئ احملدث اللغوي          
 له يف اإلمام العيدروس قصـائد       ،مجال الدين حممد بن أمحد باقشري     

وهي قصيدة مطولة نكتفي فيها بإشارة      طنانة منها قصيدته الالمية،     
 :لطيفة من أبياته

 لَه منِصب فوق املناصِب يعتِلي    إىل سيٍد حلِْو الشمائِل طـاهٍر
 مِثيلٌ فَِضيلٌ تاج كُـلِّ مفَضـلِ      جِليلٌ مجيلٌ سيد وابـن سـيٍد
  يا لك ِمن وِلي    وأخالقُه القرآنُ مشَاِئلُه اإلحسانُ واجلود والوفـا
عرششأنٌ والشريعةُ م احلكم لَه     ِلـيه العوحمبوب اهلدى فَن وِعلْم 
كُلُّ قَلٍْب بالواليـِة شـاِهد لَه      ِلـيِتـِه مبحوكُلُّ فؤاٍد من م 
 )١(وِحشمةُ عثْماٍن وِعلْم الفَتى عِلي    لَه لُطْف ِصديٍق وهيبةُ فُـاروٍق
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أطنب املترجم يف ذكر أحواله وأخباره وصفاته، قال صـاحب          

 : عنه))الكواكب الدرية((

                                                           
 .١٥٧ ص )) الكواكب الدرية (() ١(



 

  )٦١( 

كان جواداً عظيماً سخياً كرمياً، حدثْ عن كَرِمه وال حرج، ومن           
الذ بأعتابه دخلت عليه السعادة من باب الفرج، فكان يعطي عطاء           

ق من ال خيشـى      وكان ينفق إنفا   امللوك ويتواضع تواضع الصعلوك،   
، ومل يناده الفقري فيجيب إالّ كذا وهكـذا         من ذي العرش إقالال   

وإالّ فال، ومات وعليه دين ثالثون ألف دينار فأداها عنـه ولـده             
أما ترى أين قضيت دين أيب وكان ذاك ثالثـني          : أبوبكر كما قال  

 .ألف دينار
سـيما الفقـراء    وكان باذالً ماله وجاهه جلميع املسـلمني ال         

والضعفاء واملساكني، وكان يعامل كل واحد مبا يوافـق طبيعتـه،           
لته جيالس الفقراء مبا يناسبهم، ويـذاكر       نـزل كل إنسان م   نـزوي

الفقهاء مبا يوافقهم، يصغي حلديث املتكلم ويقبل عليه، ويظن كل          
أحد أنه أحب الناس إليه، وكان حيب إظهار النعم الباطنة والظاهرة، 

يلبس املالبس الفاخرة ويتزوج النساء احلسان، ويسكن الدور        فكان  
املشيدة البنيان، ويركب الدواب املليحة، وكان لشدة تواضعه يعد         
من الفقراء واملساكني، وحشمته تعلو على حشـمة السـالطني،          
وكانت امللوك ابه وختضع هليبته، وختشى من عظيم سطوته، وكان          



 

  )٦٢( 

ديهم، بل رمبا عظـم بعضـهم       مع ذلك يداريهم وحيسن الكالم ل     
 .قاصداً قضاء حوائج املسلمني وإصالح ذات البني

السماع : خصلتان نفعلها وحنذر أتباعنا منها    : وكان يقول ألتباعه  
وكان يف أول أمره يكره السماع، وملا توالت عليه         . وخمالطة الوالة 

 .)١(املنازالت وتواترت لديه الواردات صار حيضر السماع
  :)) املشرع (( وكتب عنه صاحب

الشهري بالعيدروس أبو حممد حامل لواء العارفني، ومقيم علـوم          
احملققني، مبدي علوم احلقيقة بعد خبو أنوارها، ومبني معامل الطريقة          
بعد خفاء آثارها، ومظهر عوارف املعارف بعد خفائها، فرع روحة          
 العظمة واجلاللة وروضة العلم اليت سقاها الفيض اإلهلي، سلسـبيل         

 من بامسـه تنشـرح      ،الفضل وسلساله، اإلمام املقدم على التحقيق     
الصدور وحتيا النفوس، وبرمسه تفتخر احملـابر وتـز الطـروس،           

 .)٢(ولسماعه ختشع األصوات وختضع الرؤوس
 :٢٠٢ ص)) الغرر ((وكتب عنه صاحب 

                                                           
  .١٦٧ - ١٦٥سابق صاملصدر ال) ١(

 ).٣٤٢: ٢ ()) املشرع الروي (() ٢(



 

  )٦٣( 

الشيخ الكبري العارف باهللا الشهري العامل العامل اإلمـام الفاضـل       
مل السالك الواصل اجلامع بني العلمني الظاهر والباطن        القدوة الكا 

احلاوي حماسن الفضائل املتجنب للرذائل، له اليد الطوىل يف العلـم           
اللدين والباع الطويل يف فنون العلم الرباين، وله تقوى اهللا مذهب،           
 ..حملى بالعلم ومتوج بالعمل، فتجلت له املعاين يف أشرف احللل إخل

  :)) قصعة العسل (( قال فيه الشواف يف
ــهور ــد مش ــيهم معرب  العيـــدروس املـــذكور ف
ــور ــوق الط ــال ف  حـــىت يناجيـــه اهللا  ذي ع
ــر  ــن اهللا الس ــى م  فان شـاف شـي دامـر       معط
ــامر  ــى ع ــه وامس ــت هللا  يرمح ــاحل وثابـ  صـ

ــاج لـي االفجـاج   ميله نـور     ــيته زع ــلطان ص  س
ــاج   ــه الت ــه باري ــور اهللا  ألبس ــن ن ــل م  واكلي

ــدروس امل ــوفالعي  قطـب الزمـان املعــروف   وص
 حمبوب هو مـن عنـد اهللا      بكــل قطــب مشــغوف 
ــات  بخ بخ لشـيخ السـادات      ــه اخلان ــرب ل  تض
ــات ــايل رايـ ــاليل واهللا  ويف املعـ ــاء تـ  بيضـ

@



 

  )٦٤( 
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ذكرت كتب التراجم أن اإلمام العيدروس كان يتعهد السفر إىل          

فر إىل الشحر   بالد الساحل حينا بعد حني، وملا دنا أجله جتهز للس         
وأوصى أصحابه وأحبابه، وقطع ما بينه وبني الناس وألبس ولـده           
أبابكر العدين وحكمه وأجلسه جملسه ونصبه شيخاً، وقال لـبعض          

لن نلتقي يف هذه الدار، وبلغ مدينة الشحر على عشرة أيام           : أوالده
ألنه كان يقيم بكل قرية مدة من الزمن تطييبا خلواطر أهلها، وقابله            

الشحر بكل إجالل واحترام كعادم، وأقـام بينـهم شـهرا     أهل  
وبضعة أيام، وكان من عادته أن يقيم ا ليليت االثـنني واخلمـيس      

حيضرها اخلاص والعام، فيتكلم على اجلميع ويلقي        )) حضرة الذكر ((
 .عليهم من علومه وفهومه كل عجيب وغريب

 وملـا  مث إنه توجه راجعاً من الشحر ألربع خلون من رمضـان،    
مرض ا فأقام يومني مث ركب بغلته ورحل، وأمر          وصل بلدة عرف  

بالسماع بقصيدة فيها ذكر الشوق والفراق والبعد عن األوطـان،          
على الطريـق   ) حسر السمرة (وكان ذاك آخر مساع له، وملا وصل        

ومل ) عبـول (أقام يومني وهو يعاين من الرمد، وتقدمت القافلة إىل          
روس الركوب فحمل على األعناق إىل عبول ،        يستطع اإلمام العيد  



 

  )٦٥( 

وهناك نصبوا له اخليمة حيث عرجت فيها روحه الزكية قبل الزوال           
هــ  ٨٦٥من يوم األحد الثنيت عشرة خلت من رمضـان سـنة         

وعمره إذ ذاك أربع ومخسون سنة، وعند ذلك حاروا يف أمـرهم،            
به لـيالً   مث اتفقوا على محله إىل مدينة ترمي فحملوه عصراً وساروا           

واراً وبلغوا ترمي بني العشائني ألربع عشر خلون مـن رمضـان            
وظَن النـاس أن القيامـة      : وخسف القمر تلك الليلة، قال الشلّي     

قامت، وجهز تلك الليلة وحضر الصالة عليه خالئق ال حيصـون،           
 :وصلى عليه أخوه الشيخ علي بن أيب بكر ولقنه مث رفع صوته بقوله

متةَ افي ِغبشحالدنيا و بفَقِْدكُم  ال فاليوم ضِعو كُمنلُ وال عدب 
ودفن قبل الفجر مبقربة زنبل، وقربه معروف وعليه قبة مباركة،          

 .رمحه اهللا رمحة األبرار، ومجعنا به يف دار القرار، آمني
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 ٥ القرآين املطلع
 ٧ هداءاإل

 ٩ احلال شاهد
 ١١ املدخل
 ١٣ نسبال سلسلة
 ١٤ بالعيدروس التعريف
 ١٤ ونشأته ميالده
 ١٥ شيوخه
 ١٧ ورياضاته جماهداته

 ١٨ عمه وفة بعدتوليه مرتبة النقابة 
 ١٩ التدريس منصة ارتقاؤه
 ٢٠ عنه اآلخذين من مجلة

 ٢١  والعلميةالتربوية آراؤه
 ٢٣ القوم علوم يف آراؤه
 ٢٤ القوم طريق سلوك يف آراؤه
 ٢٥ ةاهدا يف آراؤه
 ٢٥ التقوى يف آراؤه
 ٢٥ والرجاء اخلوف يف آراؤه
 ٢٥ احملمود احلزن يف أراؤه
 ٢٦ اخلشوع يف آراؤه
 ٢٦  النفس خمالفة يف آراؤه



 

  )٦٨( 

 ٢٧ والغيبة احلسد يف آراؤه
 ٢٧ القناعة يف آراؤه
 ٢٧ التوكل يف آراؤه
 ٢٨ الشكر يف آراؤه
 ٢٩ اليقني يف آراؤه
 ٢٩ الصرب يف آراؤه
 ٣٠ املراقبة يف آراؤه
 ٣٠ ىالرض يف آراؤه
 ٣٠ ةالعبودي يف آراؤه
 ٣١ ةراداإل يف آراؤه
 ٣٢ االستقامة يف آراؤه
 ٣٢ خالصإلا يف آراؤه
 ٣٣ احلياء يف آراؤه
 ٣٤ احلرية يف آراؤه
 ٣٤ الذكر يف آراؤه
 ٣٤ الفتوة يف آراؤه
 ٣٥ الفراسة يف آراؤه
 ٣٥ احلسن اخللق يف آراؤه
 ٣٦ والسخا اجلود يف آراؤه
 ٣٦ الغرية يف آراؤه
 ٣٦ الوالية يف آراؤه
 ٣٦ الدعاء يف آراؤه



 

  )٦٩( 

 ٣٧ الفقر يف آراؤه
 ٣٧ التصوف يف آراؤه
 ٣٨ اآلداب يف آراؤه
 ٣٨ السفر يف آراؤه
 ٣٩ الصحبة يف آراؤه

 ٣٩ املوت عندآراؤه يف األحوال 
 ٣٩ املعرفة يف آراؤه
 ٤٠ احملبة يف آراؤه
 ٤١ املشايخ قلوب حفظ يف آراؤه
 ٤١ األولياء كرامات يف آراؤه

 ٤٢ العارفني وصايا يف آراؤه 
 ٤٢ اللباس يف آراؤه
 ٤٣ السماع يف آراؤه

 ٤٤ ومكاتبات وصايا درر
 ٤٤ بالسلوك تعريف

 ٤٦  وكيفية الدخول ااألربعينية لوةتعريف خب
 ٥٠ هوصاياومن 
 ٥٤ حياءاإل يف مقوالته

 ٥٧  واإلصالحيةةاإلعماري رهآثا
 ٦٠ حلاله التراجم وصف 

 ٦٤ وفاته
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 الشيخ عبداهللا باعلوي
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 حقوق الطبع حمفوظة للناشر
 فرع الدراسات وخدمة التراث

  م٢٠٠٢ – هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل 
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 الشيخ عبداهللا باعلوي
 ) هـ ٧٣١ - ٦٣٨( 

 داخليالغالف ال
 



 

  )٤( 

 
 
 

 

 



 

  )٥( 

 
 

 ..املطلع القرآين
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

. فصلِّ ِلربك واحنَر. كَوثَر  ِإنا أَعطَيناك ال﴿
  ﴾ِإنَّ شاِنئَك هو اَألبتر
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  )٧( 

 
 ..اإلهداء

 

 ..إىل شيوخي اَألفَاِضل
 ..بقيِة السلَف

 ..وأمثلِة الطريِق يف اخلَلَف
الشيخ عبداهللا باعلوي يف مشارق     وإىل أحفاِد اِإلمام    
 ..األرض ومغارا

السفينِة اليت  (( لتعرِف على مناذِج    وإىل الراغبني يف ا   
 ..)) من رِكبها نجا ومن تخلّف عنها هلَك 

 املُؤلّف 

 



 

  )٨( 



 

  )٩( 

 

 شاهد احلال
 

      للفضـائِل حـائز شـهري كبري 
فكم قد أتت ِمن آيـٍة ونـوادرِ        

     وحمِسـن هـامشي نيفم شريف 
إىل كُلِّ شخٍص قائٍم يف الدياِجرِ      

  هـا    وجمتهدحاز الفنـونَ مجيع 
وجاهـد يف ذاِت اإللـه ببـاترِ    

 وقدوِة أهِل العصِر فانصر لشأنهِ    
لقد فاق يف العليا لكلِّ مصـاِبرِ       

 ه شيخِرط يف القيتن مس موأولُ
مسعنا بـذا عـن أَوٍل وأَواِخـرِ        

 ١٤٧ ص)) الغرر (( 

 



 

  )١٠( 



 

  )١١( 

 
Ý‚‡¾a@

لسالم على احلبيب املصطفى، وعلى     احلمد للّه وكفى، والصالة وا    
آله األطهار أويل الرفعة والصدق والوفا، وعلى أصحابه املخلصـني          

 . يف االتباع واالقتفا، وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين 
رجلٌ من  .. وبعد فهذا منوذج جديد يف سلسلة أعالم حضرموت       

.. لـماً وعمال الرجال األصفياء األتقياء الذين اتسعت مشاهدهم ع      
وحاز مع شرف نسبه شرف .. وارتقت مداركهم فهماً وذوقاً ونبال

 .. االتباع قوالً وفعال
إنه أول من مسي بالشيخ يف سلسلة السادة بـنــي          : قيل عنه   

.. يف سـره وجهـره    .. عبد صدق يف عهده مع ربـه      ..  علوي
ة بشاهد اسـتجاب  .. فنال مقام القرب والقبول     .. قلبهبوجبوارحه و 

له اللّه نـزول الغيث، فأنـزاملوىل لدعائه يوم استغاث به أهل مكة ل
 .. وجاد بالسيول

.. ومعاملة الرجل لــمِلِك امللـوك     .. تأمل معي دقائق السلوك   
 وتقتفـى    ولـماذا تـذكر أخبـارهم     ،لتعرف من هؤالء الرجال   

 .آثارهم



 

  )١٢( 

.. إليك أيها القارئ الكرمي بعض ما أبرزته وسطرته أقالم الثقات         
.. نقدمه هدية إليـك   .. وما حفظته بالتواتر ألسنة الرواة عن الرواة      

.. اجليل الذي نسي تاريخ األئمة الفضالء     .. وإىل جيل العصر احلائر   
وأنكـر  .. فورث العقوق.. واشتغل بغشاء الزمان وامتداح الدخالء 

وكره يف كل ما ينسب     .. وظن يف الصاحلني ظن اإلثـم    .. احلقوق
ومنفصما باجلوهر  .. اش متجردا عن اجلذور الثابتة    فع.. هلم وإليهم 

إىل .. خيبط خبط عشواء  .. والـمظهر عن سلوكيات الفئة املخبتة    
 ..أن يقضي اللّه أمرا كان مفعوال

.. فعسى أن نكتب ا من البـارين      .. هاك هذه الترمجة املختصرة   
يف هذه الـدنيا ويـوم      .. وندخلَ ا يف مسلك عباد اللّه الصاحلني      

 . آمني .. لدينا
@

‡jÇ@„î“Ûa@ìç@åßa@ðìÜÇbi@_@
هو اإلمام العامل، اجلامع بني علـمي الظاهر والباطن، واحلاوي         
على حقيقة العلـم وسره، وأخالق الرسالة يف سـره وجهـره،           
صاحب الصيت الذائع، والكـرم الشاسـع، والقلـب الواسـع،           



 

  )١٣( 

ن علـوي    عبداهللا ب  الشيخوالـمجاهدات اخلرية، واألحوال النرية     
 .باعلوي إىل آخر النسب الشريفابن الفقيه املقدم حممد بن علي 

ولد رمحه اللّه يف مدينة العلـم والعمل مدينة ترمي سنة، وقيل سنة            
، وأدرك جده الفقيه املقدم حممد بن علي، وحفظ ا القـرن            ٦٣٨

العظيم، وترعرع على التقوى منذ نعومة أظفاره، ورضع القـرآن          
 معه وبه علـماً وعمالً يف كافة أطواره ؛ إذ كان           وآدابه، وتفاعل 

.. احمليط ينبض بالنور واهلدى يعرف فيه اجلميـع آبـاًء وأمهـات           
الكل يعرفـون   .. وشرائح اجتـماعيةً وفئات  .. وإخواناً وأخوات 

.. وكيف يستفاد من األنفاس واللحظات    .. كيف تصرف األوقات  
  : ١٨٧ ص)) املشرع الروي ((قال صاحب 

ع إىل أحوال أبيه وجده، وما سلكها مثـل         نـزت أحواله ت  وكان
سلوكه من بعده، فكان يف أول سلوكه يأوي إىل اجلبال والقفـار،            
وجياد نفسه جهاد األبرار، ويكلفها مشـاق العبـادات، وعـزائم           
القربات والطاعات، وكان كثري البكاء والعربات، الهيا عن املـراء          

لّـه العزيـز، ويـأمر أوالده       واخلصومات، كثري التالوة لكتاب ال    
 .وأصحابه بكثرة تالوته 



 

  )١٤( 

pìß‹›y@åß@ðìÜÇbi@ a‡jÇ@„î“Ûa@òÜyŠ@
رحل الشيخ عبداللّه باعلوي يف باكورة عمره من حضرموت إىل          
احلرمني الشريفني، ومكث ما قرابة ثـمانية أعوام، وعرب خـالل          

 ، ومنها ما  وقراها   ةاليمن املبارك حواضر  حلته من حضرموت يف     ر
ذكرته كتب التراجم عن دخوله إىل حاضرة العوالق السفلى مدينة          

، )١(ميأحور، وكان ا الشيخ العالمة عمر بن حممد بن ميمون التها   
وهو من تالميذ الشيخ إمساعيل احلضرمي، وكان متصدرا ا لنشر          
العلـم والدعوة إىل اللّه، فأخذ عنه الشيخ عبداللّه باعلوي، وأقـام       

 .  الوقت اختلف املؤرخون يف حتديدها بأحور مدةً من

                                                           
الشيخ إمساعيل احلضرمي إىل مدينة برحل الشيخ عمر ميمون من امة بعد خترجه      ) ١(

أحور يف النصف الثاين من القرن السابع، واستقر ا وأسس حوطتـه الشـهرية              
بامسه، وابتىن ا معهداً للتعليم وقصده الطالب من كل مكان، وكتب إليه الشيخ          

إن أكثر أهل   : كيف آثرت سكىن أحور على امة ؟ فقال له          : اعيل مبا مثاله    إمس
امة مشاة على أقدامهم، وإين وجدت أحور بلداً لَساقطاً لكثرة ما فيهـا مـن               
الفواحش، فأرجو أن ينقذ اللّه أحداً منهم على يدي، فكتـب إليـه إمساعيـل               

فهدى اللّه به خلقا كثريا،     هنيئا لك، فقد ظفرت مبا لـم نظفر به،         : احلضرمي  
، وتويف  ١٢٧ ص ))الـمشرع((انتهى عن   . يب اجلعد   أمن أجلهم الشيخ أمحد بن      

 .  ودفن ا ٦٧٨الشيخ عمر ميمون بأحور سنة 



 

  )١٥( 

ل كـان   نـزومنها رحل إىل عدن، وإىل ائم اليمن، وحيثـما         
العلـماء واألولياء والوجهاء حيتفون به ويأخذون عنه ويفيدونـه         

 . ويستفيدون منه 
ودخل مدينة تعز، فالزمه أهلها      : ١٦٩ ص )) الغرر   ((قال صاحب   

بوه واعتذر إليهم، فأخذ عـن      أن يقيم ا، فلـم جيبهم إىل ما طل       
 . مجلة من أهلها

i@êŠa‹Ôn a¨b@µÐí‹“Ûa@µß‹@
وصل الشيخ عبداللّه باعلوي إىل احلرمني الشريفني، واستقر بادئ         
ذي بدء مبكة جماوراً لبيت اللّه احلرام، ومستفيدا من حلقات العلـم   

م اليت ارتقى ا إىل أعلى مقام، وقائما بالعمل الصاحل ما بـني قيـا             
وصيام، حىت أظهر اللّه عليه سر التقوى، وكان أحق ا وأهلـها،            
وبرز مكنون احلال النوراين واستفاض، واستشعر النـاس األمـن          
والربكة من عطاء ذلك الوفاض، فتعلـق بـه الصـغري والكـبري،             
والـمأمور واألمري، ولـم يختلف يف نورانية حاله، وأثـر فعالـه     

، وحنني ابتهاله، وأجرى اللّه علـى       ومقاله، واستجابة احلق لسؤاله   
يديه الكرامات، وانفعال األشياء مع كمال الثبـات، وأُسـقط يف           



 

  )١٦( 

أيدي بعض املتحريين لـما حتققوا مسـو العطـاء اإلهلـي عليـه             
واجتـماع القلوب عليه، فألقى اخلاص والعام عصا التسيار لديه،         

ل األقطار  خذت عنه العلوم والفهوم، واستجازه اجلم الغفري من أه        وأُ
 . واألمصار، ممن ال حيصى عدهم، وال يستقصى عددهم 

@éÛaìycë@éjÓbäß@ Èi@
 ))شرح العينية(( و)) الغرر (( و)) كالـمشرع ((ورد يف كتب التراجم 

وغريها أن الشيخ عبداللّه باعلوي لـما جاور مبكة املكرمة اجتهد          
يف العلوم واألعمال، والـمجاهدات الطـوال، فكـان يف شـهر           
رمضان من كل عام خيتـم القرآن يف ركعتني يصليهما بعد اإلفطار          

رحل إىل مدينة زبيد، وكانت إذ ذاك جممـع         مث   ،  وصالة املغرب 
العلـماء والفضالء الفخام، وأخذ ا عن مجاعة من علــمائها           
ومسع منه الكثريون من فضالئها، فحدثهم ببعض مروياته، وأفادهم         

ينة تعز فأخذ عـن علــمائها       ببعض مستنبطاته، ثـم دخل مد    
وكان مـن مهتـه      ، )١(التصوف منه  خرقة   واوأخذوا عنه ، ولبس   

                                                           
  .١٨٦ ص)) املشرع (( )١(



 

  )١٧( 

كـان ينفـق يف     :  حيث قال    )) الغرر   ((وسخائه ما ذكره صاحب     
زمانه على آل أيب علوي اجلميع، ويتصدق بصدقات عظيمة، منها          

، وكـان   )) مسجد بـاعلوي     ((صدقته على املسجد املنسوب إليه      
 نسبة لذرية اإلمام املهاجر     )) مسجد بـنـي أمحد     ((يسمى من قبل    

إىل اللّه أمحد بن عيسى، تصدق عليه الشيخ عبداللّه باعلوي بأراض           
 ألف دينار، وجعل مصـارفها علـى   ٩٠وعيون وخنيل مبا يساوي     

عمارته وضيافة الواردين إليه، كما عمر سوق ترمي وتصدق بأراض          
دفن وغري ذلك، وتصدق    أخرى وخنيل على خدمة املقربة من حفر و       

  .البلدة ضيوف على )) الواسطة ((أيضا بأراض تسمى 
وكانت األموال تصل إىل حضرموت من احلرمني الشريفني مـدة          
إقامته هناك، حىت جرى أمر اللّه على أخيه الشيخ العالمة علي بـن          
علوي حبضرموت، فكتب إليه أعيان ترمي يطلبون منه العـودة إىل           

ن احلجاز بطريق الرب وعرب عـدن، ومنـها إىل          فهيأ نفسه م  . ترمي
 .املكال

وذكرت كتب التراجم أنه يف رحلته بني عدن والـمكال دخـل           
أحور حلضور جنازة شيخه العالمة حممد ميمون، قـال صـاحب           

ثـم قصد مدينة أحور لزيارة شـيخه       : ١٨٦ص ))املشرع الروي ((



 

  )١٨( 

ن اإلمام عمر بن ميمون فوجده قد مات وغسلوه وكفنوه، وكـا          
الشيخ عمر لـما احتضر طلب أصحابه منه أن يقدم عليهم واحداً           

إذا مت غسلوين وكفنوين،    : منهم يكون خليفته من بعده، فقال هلم      
قْوسيدم    صفته كذا وكذا فهو الشيخ بعدي        عليكم عند ذلك شيخ 
فقدفلـما قدم عليهم صاحب الترمجة علـى           م ،وه يف الصالة علي

ه بوصية الشيخ، فتقدم وصلى ـم عليـه         الصفة املذكورة أخربو  
وألزموه باإلقامة عندهم ليكون شيخا عليهم، فاعتذر عن ذلـك،          
ثـم رأى ولد الشيخ عمر أهال للـمشيخة فحكمه وألبسه اخلرقة          

اُشدد خواصرك فإين أمرت    (: الشريفة وأقامه شيخا عليهم، وقال له     
  . ثـم ارحتل عنهم وقَِدم عني بامعبد،)بتقدميك

 
@bèi@éä ìmë@áí‹m@¶g@ém†ìÇ@

عاد الشيخ عبداللّه باعلوي إىل ترمي فاستقبله أهلها ورحبـوا بـه         
وجعلوا مكانه يف الصدارة، واحتفوا به غاية االحتفاء وتزوج مـن           
زوجة أخيه املتوىف وامسها فاطمة بنت سعد بالغيث، واعتىن بأوالد          

 : ١٦٨ص  ))املشـرع   ((أخيه ورباهم أحسن تربية، قال صـاحب        
ثـم قدم مدينة ترمي فحصل ألهلها بقدومه الفضل اجلسيم والسـر           



 

  )١٩( 

العميم، وانتعشت به البالد واغتبط به العباد وقابل النـاس بوجـه            
 . يتهلل سرورا، وكالم ميأل األرض ضياء ونورا 

ثـم جلس للتدريس يف مذهب إمام األئمة حممد بن إدريـس،           
 احلقيقة، ووفـد إليـه      ودرس يف سلوك الطريقة وتكلـم يف علوم      

الناس من كل جانب ووسعت أخالقه األقارب واألجانب، ونصب         
املشايخ ورفع قدرهم، وتـمثل بني يديه للعلـم اجلـم الغفـري،           

 .وخترج به مجع كثري ممن يطول ذكرهم ويتعذر حصرهم 
 

ém‰ßým@ Èi@
  :منهم غفري مجع باعلوي عبداللّه بالشيخ خترج
  .وأمحد وحممد يعل الثالثة أوالده -١
 . )١(الدويلة موىل حممد أخيه ابن -٢
  .أمحد ابـنـي وعلوي أبوبكر عمه ابن -٣
  .علوي بن حممد السيد -٤
  .عبدالرمحن بن أمحد الفقيه ابن عبداللّه الشيخ -٥
  .ِسِلـم بن علي الشيخ -٦

                                                           
 .له ترمجة مستقلة ضمن هذه السلسلة) ١(



 

  )٢٠( 

  .بافضل حممد بن فضل الشيخ -٧
 .فضل الفقيه بنا عبداللّه الشيخ -٨
 .باعباد بكر أيب بن حممد يخالش -٩
 .األنصاري باشعيب علي بن حممد الشيخ -١٠
 .اخلطيب بن حممد الشيخ -١١
  .اخلطيب علي بن أمحد الشيخ -١٢
  . اخلطيب حممد بن عبدالرمحن الشيخ -١٣
 .األسفل يلغبال املقبور باوزير عمر الشيخ -١٤
  .أحور صاحب ميمون بن عمر بن خليل الشيخ -١٥
  .فهد بن عبداللّه بن مفلح خالشي -١٦
 الفقيـه  تلــميذ  غري هوو ، مبيفعة املقبور بامحران الشيخ -١٧

 .)١(املقدم
 

ÙÛˆ@åÇ@…ìî“Ûa@ Èi@éÛbÓbßë@émbÓëc@kîm‹m@
كان من عادته أن خيـرج إىل       : )) املشرع الروي    ((قال صاحب   

املسجد فيصلي الوتر ويقرأ القرآن إىل الفجر، ثـم يعتكف يقـرأ           
                                                           

 . املصدر السابق )١(



 

  )٢١( 

إىل طلوع الشمس ثـم يذهب إىل البيت فيجلس قليال ثـم  القرآن  
يرجع إىل املسجد فيجلس للدرس إىل وقت القيلولة فينامها يف بيته،           

ل لصالة الظهر ثـم جيلس ببيته للـمطالعة حـىت وقـت           نـزوي
العصر ثـم يصلي بالناس صالة العصر ويستـمر مع أصحابه إىل          

ىل العشاء ما شاء اللّـه،      أن يصلي املغرب ثـم جيلس يقرأ القرآن إ       
 .ثـم يذهب إىل داره

وأما يف رمضان فيستـمر يف املسجد إىل أن يصلي التـراويح،           
ثـم يصلي ركعتني يقرأ فيهما القرآن، ثــم يـذهب إىل داره            
فيتسحر، ثـم يرجع إىل املسجد فيقرأ القرآن حىت يضحي النهار،          

 يرجـع إىل    فيصلي الضحى ثـم يرجع إىل بيته فينام القيلولة ثـم        
املسجد فيصلي الظهر مجاعة وجيلس للدرس إىل العصر، وجيلس بعد          
العصر يذكر اللّه، فهذه عادته الـيت اشـتهرت، وعبادتـه الـيت             

 .)١(ظهرت
ما رأيت يف سفري وإقـاميت      : وكان الشيخ موىل الدويلة يقول    

مثل عمي عبداللّه، وكان العارف باللّه الشيخ عبد الرمحن السقاف          

                                                           
  .١٨٨ص املصدر السابق )١(



 

  )٢٢( 

ق مجيع العارفني أن الشيخ عبداللّه باعلوي بقية اتهدين         اتف: يقول
 .)١(أويل التصريف والتـمكني

bß@‹çaìÄÛa@ÞbÈÐãaë@pbßa‹ØÛa@åß@éîÛg@k ã@
، من البديهي أن كرامات األولياء ال ينكرها إال جاحد أو زنديق          

ع الكرامات  حيث إن الثابت يف الكتاب والسنة الشريفة إمكان وقو        
 وورد يف القرآن مناذج عديدة مـن كرامـات          ،صاحلنيلعباد اللّه ال  

 .األولياء، ومثلها يف السنة
إال أن مشكلة اجليل احلاضر أنه قد استوحش كل االسـتيحاش           

 :من الكرامة وورودها يف التراجم لسببني
أن سرد بعض هذه احلكايات والكرامات خيرج عن دائرة         : األول

 ما خيالف بعض الثوابت     االحتـمال العقالين للبشر، وقد يرد فيها     
الشرعية املتعارف عليها عند أهل العلـم، مما جيعلها عرضة للطعن          

 .والرد واإلنكار

                                                           
 .ابقالساملصدر ) ١(



 

  )٢٣( 

أن طريقة التعليم املعاصر وأسلوب املعـارف التعليميـة         : الثاين
احلديثة دينية ودنيوية قد أغفلت هذا اجلانب الروحـي وعاجلـت           

 الكرامة للويل   شؤونه بأسلوب االستقباح واالستنكار، وخلطت بني     
واالستدراج للفاسق والـمنافق واالنفعاالت للساحر والـمشعوذ      

 . اجلميع عند احلديث والتصور من نوع واحدتوالكاهن، واعترب
ليل املغرض إىل ختبط املؤلفني والـمفكرين يف     حوقد أدى هذا الت   

معاجلة ظاهرة الكرامة ختبطا خطريا ألـزم أولئـك املسـتغرقني يف            
والتحليالت أن يطلقوا أحكاماً جائرةً علـى عشـرات         التعليالت  

األولياء والصاحلني دون تـمييز أو تأدب أو حىت أمانة علـمية يف           
النقل والتحليل، مع العلـم أن الكثري من هؤالء املتناولني قضـية            
األولياء يصدقون بكرامات الصحابة والتابعني ويصـدقون أيضـا         

ـ         ر كرامـام يف الواقـع      بكرامة بعض األولياء ممن ال يضـر ذك
االجتـماعي، أو لقناعة أولئك املتحدثني أا كرامات صـحيحة         
ومطابقة للقواعد اليت تؤيدها جمريات الشرع والعقل اليت حيتجـون          

 .ا
وحنن يف معاجلتنا هلذه القضية لن نلزم أحدا بتصديق كرامة ويل،           
 ولن ندافع عن شطحات املفرطني أو زيادات الرواة مـن احملـبني           



 

  )٢٤( 

والـمتعلقني الذين شوهوا صورة األولياء مبا نقلوه وما كتبوه وهم          
ال يعلمون؛ بل سنضع النقاط على احلروف من حيثيـات الواقـع            
السليم ألولئك الرجال ومواقفهم العلـمية والعملية وجماهـدام        
 .السلوكية وورعهم وصدقهم مع اللّه، كما يرويها ثقات عصورهم

أا ثـمرة من ثـمرات طاعـام      : نهاوأما الكرامة فموقفنا م   
وجماهدام، فإن صحت وثبت وقوعها فاإلسالم والدين ال ينفـي          
وقوع الكرامة بشروطها، أما إن خالفت الشرع والعقـل امللتـزم           
بالعدل واإلنصاف فتعرض على وقائع أحوال املصنفني والناقلني قبل         

 التسلسـل   اهلجمة املغرضة على الصاحلني، وترضخ احلكاية ألمانة      
املنطقي الناتج عن طول البحث عن املصدر والكاتـب وأسـلوب           
العصر الذي كتبت فيه أو نقلت عنه، وال ننحى منحى املدرسـة             
احلديثة اليت كشطت من سجل اإلسالم والدين عشرات بل مئـات      
األولياء والصاحلني، بشبهات األقوال وظنيات األحوال، ألن مسألة        

ومثلها مسألة إحـراج كـل منتسـب        اإلخراج ال ميتلكها أحد،     
للتصوف والصوفية، ألن يف الصوفية مثل ابن عريب وابن الفـارض،     

 أو أن الشـيخ  ،إنه املتصرف يف الكـون : وألن العيدروس قيل عنه 
عبداللّه باعلوي شفع لفقريه عند حساب امللكني أو غري ذلك مـن            



 

  )٢٥( 

وجـه  االحتجاجات اليت رمستها أقالم العديد من معاصرينا لتشويه         
 .العباد والزهاد، ولصرف اجليل عن مدرستهم وعن أعماهلم اجلليلة

ه والتعتيم ال يغري احلق وال يطمسه وإمنا مينحه         إن كل هذا التشوي   
البقاء، وجيلي عنه القتام والغشاوة اليت علقت بأهدابه مـن كـال            
اجلانبني، من مفِْرٍط مندِفع أو من مفَرٍط حاقٍد منتِفـع، واللّـه ويل             

 .اجلميع

ðìÜÇbi@ a‡jÇ@„î“Ûa@pbßa‹×@åß@xˆì¹@
ها أنه أنكر على رجل مبكـة       من : ١٨٨ ص )) املشرع   ((قال يف   

أنا خياط أستعني بذلك على صنعيت،      : املكرمة شرب اخلمر فقال له    
: إن أغناك اللّه عن ذلك تعاهدين على أال تعود لشربه؟ فقال          : فقال

نعم ، فدعا رضي اللّه عنه ربه أن يتوب عليه وأن يغنيه عنه ، فتاب               
 ينقض توبتـه،    وحسنت توبته وأغناه اللّه وعاهده ثالث ليايل لئال       

احفروا لفالن يف حمل    : ثـم رأى صاحب الترمجة كأن قائالً يقول      
كذا مد البصر، ومن صلى عليه غفر اللّه له، فاستيقظ وسأل عنه ،             

 . قد مات ، فصلى عليه ذا هوإف



 

  )٢٦( 

هذه واحدة من الكرامات اليت جرت لصاحب الترمجـة،         : قلت
ا ما يسـتغرب أو   وغريه فال يوجد فيه)) املشرع  ((وحسبما ورد يف    

 ،  )) ومن صلى عليه غفر لـه        ((: يطعن فيه، ورمبا أثار البعض قوله     
والـمعلوم أن هذه العبارة أوردا احلكاية يف معـرض الرؤيـا،           

. وليست حديثاً نبوياً وال آية قرآنية حىت حيتج ا أو حيتج عليهـا            
 وخالصة الرؤيا تشري إىل صالح الرجل، واحلكم بالـمغفرة يف هذه

الرؤيا عند التأويل داللة على رضا املوىل سبحانه وتعاىل عن حـال            
 . املتويف، وأمر املغفرة أو عدمها للّه وحده سبحانه

أن رجالً أنشد أبياتاً تتعلق بالبعث واحلساب، فتواجـد         : ومنها
أعـد  : صاحب الترمجة وخر مغشياً عليه، فلـما أفاق قال للرجل        

ليس ذلك  : ضمن يل اجلنة، فقال   بشرط أن ت  : األبيات، فقال الرجل  
مـا أريـد إال     : إيلّ؛ ولكن اطلب ما شئت من املال، فقال الرجل        

إن حصل لنا شيء ما كرهنا، ودعا له باجلنة، فحسنت  : اجلنة، فقال 
حالة الرجل وانتقل إىل رمحة اللّه وشيعه صاحب الترمجة وحضـر           
دفنه وجلس عند قربه ساعة فتغري وجهه، ثـم ضحك واستبشـر،           

: ه امللكان عن ربه قـال  إن الرجل لـما سأل   : فسئل عن ذلك فقال   



 

  )٢٧( 

شيخي عبداللّه باعلوي، فتعبت لذلك، فسأاله أيضاً فأجاب بذلك         
 .انتهت. مرحباً بك وشيخك عبداللّه باعلوي: فقاال

هذه الكرامة هي اليت يدندن عليها أقوام يف عصرنا، ومن          : قلت
فام يؤكـدون فسـاد     خالل عرضها على الناس وكتابتها يف مؤل      

عقائد آل البيت حبضرموت، حيث يتومهون أن الشـيخ عبداللّـه           
باعلوي جيعل نفسه وسيلة قبول عند احلساب يف الـربزخ، وهـذا            
لـم يقع لنيب وال لـملك مقرب كما يقول البعض، وحنن عندما           
نتناول هذه األمور نرى أن احلكاية ليست مقياس القبول أو الـرد            

ا ذكرناه سلفاً، ولكن إذا أمعنا النظـر يف هـذه          حلال الرجال لـم  
احلكاية من باب افتراض صحتها وسالمة نقل الرواة هلا فإننا يقيناً ال 
نرى فيها ما خيالف الشرع أصالً، وهذا نؤكده بعرض احلكايـات           
على العقل والتعليل املنطقي بعد معرفتنا صحة ورود الكرامات على          

إن موقع اإلشكال لدى الـبعض      : ولأيدي عباد اللّه الصاحلني، فنق    
 :هو ما يلي

 ضمان اجلنة، وهذا ال ميلكه أحد يف الدنيا ما عدا وعـود             -١
األنبياء بأمر اللّه تعاىل، ورمبا قارن البعض من املعترضني هذا األمـر    

 .صكوك الغفران لدى املسيحيني: مبا يقال



 

  )٢٨( 

 اطالع الشيخ باعلوي على ما يدور يف الـربزخ وهـو يف             -٢
 .يا، وتفاعله مع ما جيري بني الفقري والـمالئكةالدن
: قال بعضهم :  قول صاحب الكتاب بعد إيراد هذه احلكاية       -٣

 . هكذا ينبغي أن يكون الشيخ، حيفظ مريده حىت بعد موته
ال يوجد يف سياق احلكاية ما يثبت ضـمان         : قلت واللّه أعلـم  

ت يف نـص    الشيخ عبداللّه باعلوي باجلنة للرجل أصالً، فالذي ثب       
 :الكرامة قوالن

ليس ذلك إيل ولكن اطلب     (: قول الشيخ عبداللّه باعلوي   : األول
 نفى قدرته على الضمان،وهذا وحده كاٍف لنفي )ما شئت من املال  
 .مة املعرضني

لـما أصر الرجل على رغبته يف ضمان اجلنـة؛ لــم           : الثاين
ان بل قـال    يوافقه الشيخ على بغيته بصيغة القطع أو التأكيد بالضم        

 ويف هذا داللة ،) إن حصل لنا شيء ما كرهنا، ودعا له باجلنة (: له
واضحة على كمال األدب مع املوىل سبحانه وتعاىل، وأن األمـر           

 الشرطية ثـم الدعاء باجلنة، وهذا      ))إن((مقرون بالـمشيئة، وتبينه    
 .أمر مسنون ومطلوب شرعاً



 

  )٢٩( 

 يدور يف عالـم الربزخ     وأما مسألة القول باطالع الشيخ على ما      
 : فأمر حيتـمل التأويل على قسمني

أن يكون االطالع من باب الكشف، وهذا معلوم لـدى          :األول
يقرون هذه املسـألة     األولياء بأمر اللّه تعاىل، وأن كل املتأخرين ال       

وال يؤمنون ا؛ ولكن الوقائع واألدلة تشري إىل حصول مثل هـذه            
بات احلادثـة، وإمنـا     سنا بصدد إث  األمور لدى بعض الصاحلني، ول    

 عن شرف املترجم له من م التشـريك والـتكفري           ةبصدد املنافح 
املعلنة، فقد ورد يف احلديث أن رجالً ضرب خيمته على مكان من            
           األرض فسمع رجالً يقرأ حتته بسورة تبارك، وهذا السماع يقـيين

ل اللّـه   ثابت وإن كان خمالفاً للعقل، ولـما جاء الرجل إىل رسو         
صلى اللّه عليه وسلـم ليخربه مبا مسع قال صلى اللّه عليه وسلـم             

 ، )).. ذاك رجل كان يقرؤها يف الدنيا فأُعِطيها يف قـربه      ((: مبا معناه 
 .وذا الدليل ومثله يسقط احتجاج املانعني للسماع

أن سياق احلكاية مبينة حدث االطـالع دون إظهـار           : الثاين
تـمل عقالً أن الشيخ أخذته ِسنة مـن النـوم ،   الكيفية، فالذي حي  

فرأى يف الِسنة ما ورد على لسانه بعد ذلك، وهذا حمتـمل كـل             
االحتـمال، وإذا صح هذا االحتـمال انتفى االحتجـاج كليـةً          



 

  )٣٠( 

ببطالن احلكاية، ألن ورود مثل هذا يف املنام غري مستحيل، ويؤيد           
 . ذكر أن الشيخ جلس عند قربه ساعة هذا ما
الذي جيعلنا نتقصى هذه املسائل ونرضخها للتعليـل العقلـي          و

والـمنطقي إشفاقنا احلقيقي على أهل ال إله إال اللّه الذين أصام           
التخبط ولزمهم التخوض يف أهل اللّه، بسبب سوء النوايا اجلاثـمة          

 .يف هذه املرحلةعلى محلة األقالم وبعض شيوخ املعرفة 
 
c@À@ðìÜÇbi@ a‡jÇ@„î“Ûaê‹àÇ@pbí‹‚@

الذين مد اللّه   ) ١(كان الشيخ عبداللّه باعلوي من الرجال املعمرين      
هلم يف العمر مع نشاط يف العبادة واألعمال الصاحلة، واجتـهاد يف            

كل شيء قصر   : أعمال الرب وفعل اخلري، وكان يقول يف آخر عمره        
مين إال الدنيا، فإين ال أبايل ا أقبلت أم أدبرت، وإمنا هـي مـن               

 .احلنجرة وطالع 

                                                           
ما : كان الشيخ شيخ بن عبداللّه العيدروس يقول       : ١٩٣ ص )) املشرع   ((قال يف   ) ١(

األستاذ األعظـم   : بلغ أحد من آل أيب علوي من العمر ما بلغ مشاهريهم الثالثة           
الفقيه املقدم، والشيخ اإلمام عبداللّه باعلوي، وشـيخ األشـراف عبـدالرمحن            

 . م عمراًالسقاف، والشيخ عبداللّه باعلوي أطوهل



 

  )٣١( 

 يعين من القوة على العبادات      )كل شيء قصر مين   (: ويعين بقوله 
ن عليه أيـام شـبابه وأيـام    البدنية لضعف جسمه ، مقارنة مبا كا      

 .ابتدائه
ومع ذلك فقد ذكرت كتب التراجم أنه لـم يتأخر رمحه اللّـه            

، وله مشائـل    ةلييف أخريات عمره عن طاعة، وال تقاعس عن فض        
وكـان  : قولـه ) ١٩١: ٢ ()) املشرع   ((ر منها صاحب    عالية، ذك 

رضي اللّه عنه حيب الطيب تشم منه رائحته من بعد فيعرف بذلك،            
وكان أبيض اللون طويل القامة صبيح الوجه واسع العينني فصـيح           
السان ثبت اجلنان كث اللحية ي املنظر كثري التبسم عند لقاء كل            

ئد لو اجتــمعت لكانـت      أحد، مدحه فضالء زمانه بغرر القصا     
 . ديواناً عظيماً

وعلى اجلملة فمناقبه كثرية ومشائله أجلى من مشـس الظهـرية،           
ولـم تزل رباع الشرع معمورة بوجوده، ورياض الفضل مغمورة         
جبوده، يلقي دروساً ويدير من املعارف على أهل العوارف كؤوساً،          

ار يف جـوار    إىل أن فرغت مدته من هذه الدار، وانتقل إىل دار القر          
العزيز الغفار رمحه اللّه رمحة األبرار، وكان انتقاله يـوم األربعـاء            

 ،  ٧٣١منتصف شهر مجادى األوىل سنة إحدى وثالثني وسبع مئة          



 

  )٣٢( 

وكان يوماً مشهوداً من ضجيج األنام، ال سيما الفقراء والضـعفاء           
واأليتام، وشيعه خالئق ال حيصون، ودفن جبانب قرب جده األسـتاذ         

 الفقيه املقدم، وكان عمره يوم وفاته ثالثا وتسعني سنة، أو           األعظم
 .)١(إحدى وتسعني سنة، على ما مر من خالف يف عام والدته

 : بأبيات طويلة خنتار منها طرفاً صاحلاً)) الغرر ((مدحه صاحب 
 سالم عليـه بالعشـي وبـاكرِ       سالم على نسِل الشيوخ األكابرِ    

 سالم عليه عد طَـش املـواطرِ       ِبـيِهم سالم على شيِخ الشيوِخ أَ    
 إماِم اهلدى كهِف التقى والبصائرِ     سالم على األواِب واحِد عصِره    

 أب لليتــامى واألرامــِل ياســِر  املساكِني عيِنِهم  نـزسالم على ك  
 ويف الصيِف صوام بوقِْت اهلواجرِ     سالم على القَواِم يف نسِق الدجى     

 ترقَّى إىل العلْيا بفَخـِر مفـاِخرِ      سالم على النحريـِر والفاضـِل       
 إذا ناب خطْب مؤِلـم للعشائرِ     عظيم التقى والزهِد للخلِْق معِقلٌ    
 بإفضاِله األقطاب عني الـدوائرِ     كثري السخا حبر ِخضم إذا طَمى     

ـ        هو الشيخ عبداللِّه جنـلٌ ِلبـاِقرِ       ريهيقوم مقاماً لـم يقُم فيه غ
  املعايل ما لَه ِمـن منـاِظرِ       مساَء  الـذي مسـا    ساللةُ علوي اهلمامِ  

                                                           
  .١٩٣-١٩٢ص املصدر السابق )١(



 

  )٣٣( 

 
ðìÜÇbi@ a‡jÇ@Þe@

يطلق هذا اللقب على مجلة من بيوت السادة بـنـي علوي من           
ذرية الشيخ عبداللّه باعلوي، وقد خدمت سلسلة أنسام خدمـة          

 كتب األنساب والـمشجرات اخلاصـة بالسـادة        جليلة يف كافة  
بـنـي علوي، وكان من آخر هذه املؤلفات خدمة وترتيباً كتاب          

 حتقيق وتعليق السيد حممد ضياء شـهاب، ومنـه          ))مشس الظهرية ((
استفدنا رؤوس املعلومات املنقولة هنا عـن السـادة آل عبداللّـه            

مع موضـوع   باعلوي، وقد اختصرنا النقل عنهم اختصاراً يتالءم        
 حبثنا هنا حبيث لـم نستطرد إىل ذكر تفاصيل التراجم عن البيوت          

شارة إىل مسمى العائالت فقـط،  أو من ظهر منهم، بل اكتفينا باإل  
وننصح الراغب يف التوسع واالستفادة التفصـيلية عـن ذريـة آل       
عبداللّه باعلوي وفروعهم وتراجم شخصـيات البـارزين منـهم          

 .كور آنفا ففيه الغنية والكفاية إن شاء اللّهالرجوع إىل الكتاب املذ



 

  )٣٤( 

ðìÜÇbi@ a‡jÇ@Þe@pìîi@Ý Ü m@
أن الشيخ عبداللّـه  ) ٣٣٧: ٢ ()) مشس  الظهرية ((ذكر صاحب  

 : باعلوي له ثالثة بـنـني
أمحد ، وألمحد ابن واحد هو اإلمام الناسك حممد مجـل           : األول

مد ابـن هـو      ، ولـمح  ٧٨٧الليل مقدم تربة قَسم، املتوىف سنة       
 .عبداللّه، ولعبداللّه ابن هو أمحد، وقد انقرضوا

 ، ولـه أربعـة      ٧٨٤علي بن عبداللّه املتوىف بترمي سنة       : الثاين
 .بـنـني وهم حممد قرنديل، وأمحد، وعبدالرمحن، وقد انقرضوا 

 انقـرض، وعلـوي الشـهري       ،أمحد: عبداللّه، له ابنان  : والرابع
 منهم أعقبوا، واثنان انقرضوا، ومن بالشيبة، له ستة بـنـني، أربعة   

هؤالء األربعة تفرع أبناء وأحفاد آل عبداللّه باعلوي على النحـو           
 :التايل
 وينتسبون إىل عمر بن علوي بن علي بن عبداللّه          ة، آل الشيب  -١

 .)١(باعلوي
  آل املسيلة بالسواحل وغريها، ينتسـبون إىل حممـد بـن            -٢

  .)١(علوي بن علي بن عبداللّه باعلوي
                                                           

 ) .٣٣٨: ١ ()) مشس الظهرية ((راجع ) ١(



 

  )٣٥( 

 آل باروم بدوعن ببالد املاء وباهلنـد واحلجـاز وغريهـا،            -٣
 .)٢(ينتسبون أيضاً إىل حممد بن علوي بن علي بن عبداللّه باعلوي

 آل الشلّي، وينتسبون إىل السيد عبداللّه بن أيب بكـر بـن             -٤
 .)٣(علوي الشهري بالشلّي

 آل بن جنيد، وينتسبون إىل السيد حممد بن أمحد قسم بـن             -٥
 .)٤(ةي الشيبعلو
 آل األخضر، وينتسبون إىل السيد حممد بن أمحد قسم بـن            -٦

، ومنهم آل جنيد األخضـر بسـيحوت ودثينـة          )٥(علوي الشيبة 
 .والعوالق وغريها

  آل اجليالين مبرخة ودوعن برحاب وليسر، يرجعون أيضـاً      -٧
 .)٦(إىل السيد حممد بن أمحد قسم بن علوي الشيبة

                                                                                                                             
 .املصدر السابق) ١(

 .املصدر السابق) ٢(

 ).٣٤٤-٣٣٩: ١(املصدر السابق ) ٣(

 ).٣٤٧: ١(املصدر السابق ) ٤(

 ).٣٤٨: ١(املصدر السابق ) ٥(

 ).٣٥٠: ١(املصدر السابق ) ٦(



 

  )٣٦( 

ينتسبون إىل السيد حممد محدون بـن   آل محدون باحلبشة، و   -٨
 دب بـن عبـدالرمحن بـن       حعلوي بن حممد املعلـم بن علي ج      

 .)١(حممد بن عبداللّه باعلوي
 آل خرد بترمي ودوعن وجاوا وفاليمبانغ وكالننت وسـومز          -٩

وبايل، وينتسبون إىل السيد زين بن علي خرد بن حممد محيدان بن            
 .)٢(ويعبدالرمحن بن حممد بن عبداللّه باعل

 آل بارقبة بترمي واهلند وجاوا وجباميب وشربون وفاليمبانغ         -١٠
 وسياك ورياو وسورابايا وفكلوننت، وينتسبون إىل السـيد عمـر          

 .)٣(بارقبة بن أمحد األكسح بن حممد بن عبداللّه باعلوي
 آل باعبود دجبان، بقسم والغيظة وظفار وجاوا، وينتسبون         -١١

د األكسح بن حممـد بـن عبداللّـه         إىل السيد علي دجبان بن أمح     
 .)٤(باعلوي

                                                           
 ).٣٥٤-٣٥٣: ١(املصدر السابق  )١(

 ).٣٥٥: ١(املصدر السابق  )٢(

 ) .٣٥٥: ١(املصدر السابق  )٣(

 .حاشية) ٣٥٩: ١(املصدر السابق  )٤(



 

  )٣٧( 

 وجاوا وحلج واحلبشـة واحلجـاز       برر بترمي ومال   آل املنفِّ  -١٢
ر  أن أسرة آل املنفِّ    )) مشس الظهرية    ((وزيلع واليمن، وقد ذكر حمقق      

 :تشعبت إىل فروع وهم
١-آل املشهور م رق بشبام وبانقيل جباواز. 
 .ةوالعوالق وشقرهلند وسقطرا وحبان  آل فدعق با-٢
 آل أيب مني باحلبشة والشحر والغيـل والــمكال          -٣

 .وحجر وأحور واهلند وظفار
 . آل مطهر بقسم وجاوه واهلند والشحر-٤
 . آل مدحيج  بترمي والريدة وجاوا واليمن واهلند-٥
 . آل بن حامد بترمي ومالبر وجاوا -٦
 . آل مدهر بظفار ومكة، ومنهم بيت واحد بأحور-٧



 

  )٣٨( 



 

  )٣٩( 



 

  )٤٠( 

@
‘‹èÐÛa@

 
 ٥ املطلع القرآين

 ٧ اإلهداء
 ٩ شاهد احلال

 ١١ املدخل
 ١٢ من هو الشيخ عبداهللا باعلوي ؟

 ١٤ رحلة الشيخ عبداهللا باعلوي من حضرموت
 ١٥ شريفنياستقراره باحلرمني ال
 ١٦ بعض مناقبه وأحواله

 ١٩ بعض تالمذته
 ٢٠ ترتيب أوقاته وماقاله بعض الشيوخ عن ذلك

 ٢٢ فعال الظواهرما نسب إليه من الكرامات وان
 ٢٥ منوذج من كرامات الشيخ عبداهللا باعلوي
 ٣٠ الشيخ عبداهللا باعلوي يف أخريات عمره

 ٣٢ آل عبداهللا باعلوي
 ٣٣ تسلسل بيوت آل عبداهللا باعلوي

 



 

  )١( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جالء اهلم واحلزن



 

  )٢( 

 
 
 
 
 
 
 
 

 حقوق الطبع حمفوظة للناشر
 فرع الدراسات وخدمة التراث

  م٢٠٠٢ – هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل 

 



 

  )٣( 

 جالء اهلم واحلزن
 )غالف داخلي ( 

 



 

  )٤( 

 
 
 

 

 



 

  )٥( 

 
 

 ..املطلع القرآين
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .رفصلِّ ِلربك واحنَ. ِإنا أَعطَيناك الكَوثَر ﴿ 

  ﴾ِإنَّ شاِنئَك هو اَألبتر

 



 

  )٦( 



 

  )٧( 

 
 ..اإلهداء

 

 ..إىل شيوِخي اَألفَاِضل
 ..بِقيِة السلَف

 ..وأَمِثلَِة الطَِّريِق يف اخلَلَف
 .. اإلمام أيب بكر العدين ابن عبداهللا العيدروسوإىل أحفاِد

األرِض أَحِد أَفذاِذ مدرسِة حضرموت املنتِشرِة يف مشـارِق         
 ..ومغاِرِبها

السِفينِة الَّـيت مـن      ((وإىل الراِغِبني يف التعرِف على منَاِذِج       
 ..)) رِكبها جنَا ومن ختَلَّف عنها هلَك 

 
 املؤلِّف

 
 



 

  )٨( 



 

  )٩( 

æ‡Ç@òäí‡ß@åÇ@ñ uìß@ò@
تناول عدد من املؤرخني مدينة عدن بالتقصي امساً وتارخياً، ومن          

   وابـن   ))تاريخ ثغر عـدن   ((ذا الشأن باخمرمة يف     أولئك املهتمني ،
، ))اإلكليل((، وتكلـم عنها اهلمداين يف      ))تاريخ املستبصر ((ااور يف   

 .))السلوك((واجلَندي يف 
 ما بني قرى عامرة،     )) العدنات   ((ويوجد يف اليمن عدد كبري من       

مساً  ليست ا  )) عدناً   ((ويبدو من هذه التسميات أن      . وأخرى مندثرة 
علـماً، واألغلب أا مصطلح لوصف مواقع ذات خصائص معينة،         

 املوجودة ببعض مناطق الـيمن؛      ))العدنات((وهذا ما يؤكده تقصي     
منها مساحة حمدودة مشال حمافظة حلج ما بني لبعـوس والضـالع            

 فيها،  ))العدنات((ومشال ردفان أمكن حصر ما ال يقل عن عشرة من           
عدن محـادة،   : ها عن بعضها البعض، مثل    كلها منسوبة إىل ما مييز    

عدن أهور، عدن غري، عدن أرود، عدن جعشان، عدن الشـهي،           
 .عدن الدقيق، عدن احلجال، عدن احلوشيب، عدن الراحة

ويفيد من رأى هذه املواقع أا تقع بعيدة عن جادة الطريـق؛            
منتجعاٍت اختذها الناس طلباً للحماية واألمان، وتوسع بعضها حىت         

أغلب اجلبل، الذي تربض حتته عدن أبني، وعدينة تعز، وعدين          مشل  



 

  )١٠( 

التعكر يف حمافظة إب، واختفى بعضها مثل عدن العة يف حجـة،            
وحصن عدن يف وادي حضرموت، وعدن املناصب، وعدن بـين          

 .شبيب يف نواحي إب 
إن االنطباع الذي ميكن اخلروج به مـن هـذا االسـتعراض            

عالقة باالستيطان واإلقامة والـيمن     للعدنات هو أن هذا االسم له       
والرخاء، وهذا أيضاً يطلق على عدن أبني اليت حنن بصددها ابتداء           

كما أن تفسري   . من تسميتها عيناء العربية السعيدة إىل فَرضة العرب       
الكلـمة باليمن والسعادة يف بعض النقوش اليمنية يفيـد نفـس           

 .) ١(املعىن
عدنان، وهي نسبة لشخص    مسيت عدن نسبة لعدن بن      : وقيل  

وهي أيضـاً نسـبة إىل      . كان امسه عدنا، وكان أول من حبس ا       
 مـن   )) عدن   ((عدنان بن نقشان بن إبراهيم، وهي مشتقة من فعل          

 .العدون، وتعين اإلقامة، أو من املعدن، وهو معدن احلديد
إـا  : ( أما ياقوت احلموي فقد أورد سبباً للتسمية، وهو قوله        

قته احلبشة يف غزوهم اليمن عندما عربت سفنهم إىل عدن،          اسم أطل 

                                                 
 .٣١ لعبد اللّه حمريز ص))  العقَبة(() ١(



 

  )١١( 

 ) . ، فسميت لذلك عدناً ))عدونة((: فقالوا
 كانت حمط أنظـار الطـامعني       - يف تارخيها الطويل     -وعدن  

واحلالـمني، وعلى شواطئها اهلادرة تبادلت عساكر الغـزاة أدوار         
يف ، واعتدال   االنتصارات واهلزائم، ويف جوفها امللتهب حبرارة الص      

الشتاء نبتت عالقات اتمع العدين خليطاً ومزجياً مـن أطـراف           
 .املعمورة، حقيقةً ورمزاً، ومعىن وصورةً

وظلت أشرعة السفن التجارية متخر العباب منذ عمق التـاريخ          
القدمي حينما كان السبئيون واحلمرييون ميارسون التجارة مع اهلنـد         

ـ    مصنوعات مـع اآلشـوريني     ومصر، ويتبادلون احملصوالت وال
والفينيقيني والـمصريني، وكان حينها ميناء عدن أحـد املـوانئ          
املهمة يف سلسلة املوانئ التجارية كميناء حصن الغـراب وظفـار           

 .وغريها )١ (ومسقط
 - من حيثيات املوقع التجاري واحلـريب        -وظلت أمهية عدن    

سـط  حلقة اتصال بني الشرق والغرب، وكان موقعها اجلغـرايف و       
 .الطريق بني أوروبا واهلند

                                                 
 . بتصرف٥-٤ لسعيد عوض باوزير ص )) معالـم تاريخ اجلزيرة العربية (( )١(



 

  )١٢( 

وأشارت كتب التاريخ إىل موقع عدن، واهتمام الدول القدمية         
واحلديثة ا؛ سواء قبل اإلسالم أو بعده، واعتىن العديد من امللـوك           
واألمراء والسالطني ببناء السدود، وتوفري املياه، وإقامة احلصـون         

طان عامر بـن    السل: ومن أولئك السالطني املرتبطني بعدن      . فيها
 وكان معاصراً لإلمام أيب بكر      -أحد ملوك آل طاهر   -عبدالوهاب  

 وأحد املتعلقني بـه،     - املترجم له    -العدين بن عبداللّه العيدروس     
 .)١(والـمتأثرين بشخصيته

 ((املعـروف   -وقد بىن السلطان عامر بعدن الصهريج املستدير        
 ومد قناة   -ألخرى الواقع خارج دائرة الصهاريج ا     ))بصهريج بليفر   

 . م ١٥٠٠ إىل عدن سنة ))ماحطا((حتمل املياه من بئر 
م حاول الربتغاليون احتالل عدن ؛ ولكنـهم        ١٥١٣ويف سنة   

فشلوا وتلقوا يف حماوالم هزائم منكرة على يد الدولة الطاهريـة           
 .إبان حكم السلطان عامر واألمري مرجان

نتزعها اإلجنليز  وظلت عدن شاخمة مشوخ جباهلا ورجاهلا، حىت ا       
م حتت ستار طلب تعـويض لسـفينة        ١٨٣٩من سلطان حلج عام     

                                                 
 .سيأيت التعريف به عند الكالم على مناذج من أشعار اإلمام العدين ) ١(



 

  )١٣( 

بريطانية غرقت على ساحل أبني، وب قبائـل تلـك الناحيـة            
بضائعها، وماطل السلطان اإلجنليز يف التعويض مما أدى إىل اقتحامها         

 . يناير من ذلك العام ١٩والسيطرة عليها يف 
لعالــمي، وسـخروه    واستفاد اإلجنليز من هـذا املينـاء ا       

لـمصاحلهم االستراتيجية والتجارية، حىت جاء عهد الثورة الوطنية        
املسلحة، وتعرض اإلجنليز إىل ضربات موجعة من الثوار اليمنـيني          

 نـوفمرب   ٣٠حىت أُعلن جالؤهم عن اجلنوب بإعالن االستقالل يف         
وتعاقبت األنظمة الوطنية على عـدن الـيت تعرضـت          . م١٩٦٧

لتحوالت السياسية واالقتصادية من عصر االستقالل      لالنقالبات وا 
حىت عهد الوحدة املباركة؛ وهي املرحلة اليت مجعت بني أطـراف           
اليمن، وأزاحت كابوس اإلحلاد والشيوعية عن املنطقة، وحققـت         
لليمن عموماً ولعدن خصوصاً إعادة دورها التجاري والعلــمي،         

رجال األفذاذ الـذين    ويأت بذلك األسباب إلعادة كتابة تاريخ ال      
 . كان هلم دور يف االستقرار العلـمي والتربوي ذه املدينة املباركة



 

  )١٤( 

Þýèn üa@
احلمد للّه وحده وعليه التكالن، والصالة والسالم على سـيد          
ولد عدنان، سيد األولياء، وإمام األتقياء، والقدوة احلسنة لكل من          

: ئـل سـبحانه    األرض والسما، القا   اهتدى واقتدى، بشهادة رب   
 سيدنا حممـد بـن      ﴾كان لكم يف رسول اللّه أسوة حسنة      لقد  ﴿

عبداللّه، املنافح عن شرف أولياء اللّه مبا أجراه مواله على لسانه من            
من عادى يل ولياً فقد آذنته      ((: احلديث القدسي الذي رواه عن اللّه       

 . ))باحلرب
ـ          م اللّهم صلِّ وسلـم على سيدنا حممد تاج األصفياء، وعلـ

األولياء، وخامتة الرسل واألنبياء، صالةً وسالماً دائمني مـتالزمني         
بتالزم الذكر من الذاكرين، والشكر من الشاكرين، وعلـى آلـه           

 .وأصحابه الغر امليامني، وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 - كثري الـوزر والتقصـري       -وبعد فيقول العبد الفقري إىل اللّه       

 :  علي بن أيب بكر املشهور باعلوي أبوبكر العدين ابن
رضيت باللّه رباً، وباإلسالم ديناً، وبسيدنا حممد صلى اللّه عليه          

 - قدر الوسع والطاقة     -وآله وسلـم نبياً ورسوالً، وألزمت نفسي       
أن أخدم طريق السري إىل اللّه، من خالل تعريف نفسـي وأهـل             



 

  )١٥( 

 الرجـال،   عصري، على ما جيب التعرف عليه من أدب الرجولة يف         
وشرف األمانة يف أعناق أهل الكمال، الذين ما أهلتهم الدنيا حبـال          

، فكان العهد نرباساً    ﴾صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه       ﴿من األحوال،   
هلداية الضال، وإرشاد اجلهال، وألبني ألشباهي وأمثايل املخدوعني        

ة بأسباب احلضارة؛ أو املستغرقني يف التشكيك بأهل الذوق واإلشار        
أن املسألة ليست على عالا، وأن لكل مقام مقال، ولكل زمـن            

. دولة ورجال ؛ فال إفراط وال تفريط، وال عشوائية وال ختلـيط             
وكفانا كفانا من احلذلقة واألغاليط؛ فإن لكل كتاب أجل، واللّـه           
أعلى وأجل، ومن لـم يعرف حقوق أولياء اللّه فلن يسعد برضى           

 .ربه 
ر تنكر ووك، ومتحك وتكرب، وافتـراء       وألبني أن العصر عص   

وقد قرأنا ومسعنا مـن  . ل اللّه به من سلطاننـزعلى اللّه مما لـم ي   
هذا التهوك والتطاول على األولياء ما ال مزيد عليـه، واستسـمن            
الناس ذا ورم، وادعى العلـم والفتيا كل حامل قلــم، وظهـر            

، وإعجاب كل ذي رأي     الشح املطاع، واهلوى املتبع، والدنيا املؤثَرة     
برأيه، واختلط احلابل بالنابل، والعايل بالسافل، ولـم جند يف هـذا    
الصخب الشامل، والـبالء النـازل ؛ إال السـكون إىل الكتـب             



 

  )١٦( 

والـمراجع نقلب فيها حقائق األزمان، وثوابت اإلسالم واإلميـان         
 الذين إذا رؤوا ذكر اللّـه،       ((واإلحسان، يف أهل املراتب احلسان،      

  .))ل الرمحات نـزعند ذكراهم تتو
وهذا يقني من يقني نذكره على سبيل التبيني، وتطمني األرواح          
املؤمنة لتستبني؛ وغرضنا من ذلك رضى اللّـه رب العالــمني،           

من أحيا سنيت عند فساد أميت      ((: وإحياء سنة سيد املرسلني، القائل      
ت، ومن أحبهم،   ، ونصرة أولياء اللّه من آل البي      ))فله أجر مائة شهيد   

وج منهجهم، واهتدى ديهم، وسار بسريهم على منهج احلـق          
وهذه ترمجة أحد أئمتهم، وخمتصر حياة فرد من شيوخ         . والتمكني

ملتهم، وهو اإلمام اجلهبذ احلجة سيدي أبوبكر العدين ابن عبداللّه          
 .العيدروس ابن الشيخ عبدالرمحن السقاف رضي اللّه عنهم أمجعني 

ها سرية على منط التراجم العصرية جمردة عن أساليب         وقد جعلت 
الكتابة التقليدية، ملتـزمني املعاصـرة يف األسـلوب والتحليـل،           
ومتجاوزين ما ال حاجة ألهل العصر به من اإلسهاب والتطويـل؛           
آملني قبول العمل يف صاحل األعمال، وراجني ا التقرب حلضـرة           

بأوليائه األبطال رضي اللّه عنـهم  املوىل العزيز املتعال، وحباً وتعلقاً     
وأرضاهم، ومجعنا م يف دار القرار واجلالل، مستورين حمفوظني؛         



 

  )١٧( 

غري حمرومني وال مبدلني، وآخـر دعوانـا أن احلمـد للّـه رب              
 .العالـمني
@

k ã@Ý Ü m‘ëŠ‡îÈÛa@âbß⁄a@@
  ابن عبداللّه العيدروس بن     )) العدين   ((هو السيد الشريف أبوبكر     

كران، ابن الشيخ عبدالرمحن السقاف، ابن الشيخ حممد        أيب بكر الس  
موىل الدويلة، ابن الشيخ علي العفيف، ابن الشيخ علوي الغيـور،           
ابن الشيخ الفقيه املقدم حممد، ابن الشيخ علي، ابن الشيخ حممـد            
صاحب مرباط، ابن الشيخ علي خالع قسم، ابن الشيخ علوي، ابن           

الشيخ عبيداللّه، ابـن اإلمـام      الشيخ حممد، ابن الشيخ علوي، ابن       
أمحد املهاجر، ابن اإلمام عيسى، ابن اإلمام حممد، ابن اإلمام علـي            
العريضي، ابن اإلمام جعفر الصادق، ابن اإلمام حممد الباقر، ابـن           
اإلمام علي زين العابدين، ابن اإلمام احلسني السبط، ابـن اإلمـام            

سول اللّه صـلى    الغالب علي بن أيب طالب وفاطمة الزهراء بنت ر        
 .اللّه عليه وآله وسلـم
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æ‡Ç@òäí‡ß@À@õbîÛëþa@ ßŠ@ïã‡ÈÛa@âbß⁄a@
إن من عباد اللّه الصاحلني رجاالً ال ميوتون مبوت أجسادهم، بل           
تتجدد ذكريات حيام كل زمن ووقت ويف كثري من املناسـبات،           

 وهذا هو وحتيا يف نفوس األجيال شريف أخبارهم، وجليل أحواهلم؛
الذين إذا ذكـر    ﴿سر اجلدارة احملقوقة لكثري ممن إذا رؤوا ذكر اللّه          

اللّه وجلت قلوم وإذا تليت عليهم آياته زادم إمياناً وعلى رـم            
 .﴾يتوكلون

املدينة الرابضة بني اجلبال الشماء؛ املطلـة       -وهنا يف مدينة عدن     
ـ         ة التـاريخ   على البحر الزاخر؛ مدينة احليوية والـذكريات؛ مدين

واآلثار؛ مدينة املظاهر الناطقة بعمق احليـاة وعراقـة املـواطن؛           
مساجدها وزواياها معلنة عن تاريخ سلسلة من األماجـد الـذين           
عكفوا بني احملاريب لإلبالغ والدعوة إىل اللّه والتصـدر للتعلـيم           

هنا جيد املرء نفسه منساقة بالفطرة إىل التأمل والتفكـر،          . واإلفادة
تعادة املاضي من خالل قراءة مشـاهد احلاضـر؛ ليمتلـئ       وإىل اس 

 .الضمري ارتياحاً، والفؤاد جة
وهناك حتت سفح اجلبل األشم يف جنوب غرب مدينـة عـدن            
يرقب الزائر مسجد اإلمام أيب بكر العدين ابن عبداللّه العيـدروس،           



 

  )٢٠( 

وهو مسجد عريق التأسيس بـنـي يف حياة اإلمام العدين إبـان           
كان هذا املسجد منـذ     . الل القرن التاسع اهلجري     حلوله بعدن خ  

تأسيسه جممع املريدين، ومقصد الفقراء وطالب العلـم؛ مسـجداً         
متيزه املئذنة العالية اجلميلة ذات الطراز اهلندسـي املتفـرد، وقبتـه           

وحتت القبة مباشـرة يقـع      . )١(البيضاء الناصعة، وشرفاا املتعددة     
 أضرحة متعـددة داخـل القبـة        ضريح اإلمام العدين، ومن حوله    

 .وخارجها
لقد دفن يف هذه املقابر عدد من أفراد بيت اإلمام العدين، منهم            

، )٣(، والسيد عمر بن عبدللّه العيدروس     )٢(ولده الشيخ أمحد املساوى   
 بنت اإلمام العدين ، ودفن أيضاً حتت القبة األمـري           )٤(والسيدة مزنة 

، الذي كان حمباً لإلمـام      )٥(مرجان بن عبداللّه الظافري أمري عدن     
العدين ومتعلقاً به، وهو من بىن جبوار املسجد رباطاً كـبرياً وداراً            

                                                 
 .بىن القبة السلطان عامر بن عبد الوهاب) ١(

 .ستأيت ترمجته مع التالميذ ) ٢(

 .ابن بنته: ه ، أيوهو سبط املترجم ل) ٣(

 .وهي أم السيد عمر املذكور آنفا) ٤(

 .ستأيت ترمجته مع التالميذ ) ٥(



 

  )٢١( 

 .)١(لسكن الشيخ القائم بالتربة 
ويف كل يوم وليلة يشهد املسجد املبارك والـمقام البـاذخ زواراً           
من كل حدب وصوب؛ من راغب يف قراءة التاريخ الصامت، ومـن            

 يف البناء واهلندسة والتصميم، ومن سائح جره        مستطلع آثار املتقدمني  
الفضول السياحي لـمشهد حيمل مقومات تارخيية فنية ودينية، ومـن        
زائر يتذكر اآلخرة؛ ويستغفر ألهل القبور؛ ومن الناس من ليس بذاك           

 .وال ذا؛ ولكل وجهة هو مولّيها
 من  – خصوصاً يف عصرنا احلاضر      –ويتساءل العديد من الناس     

لعيدروس ؟ وما قصة تفرده ذا املقام واالحترام، ومباذا تفرد يف هو ا 
 هذا املوطن حىت صار مشهده مستحقاً هلذا التبجيل ؟ 

واحلقيقة اليت خفيت عن الكثري من ضحايا اإلعالم املعاصـر أن           
لكل تاريخ رجال، ولكل رجال مسات وعالمات؛ وإذا لـم يبـق           

ملشيدة والثياب املنجـدة؛    من العالمات والسمات غري األبـنـية ا     
فاألمر يدل على خيانة حلت بتاريخ الرجال، وتضافر سليب تعاونت          
عليه األجيال؛ وعند ذلك البد من نفض الغبار عن تلك األسـتار؛            

                                                 
  .٨٦ص))  تاريخ الشحر (() ١(



 

  )٢٢( 

لريى اجليل املخدوع أن هذه اآلثار تنبـي عن أئمة صنعوا اـد،            
 .وصاغوه لألمة بصدق االتباع، وكمال االنتفاع 

األبـنـية واألستار إال أدىن مظاهر شعور األجيال       ولـم تكن   
املتالحقة بالعجز عن االرتفاع إىل مستوى أولئـك؛ فخلـدوهم          
للتاريخ املعاصر حبمل األكسية والـمباخر تاركني ما كان عليـه          

 .أولئك الشيوخ من احملامد والـمفاخر
وإن من هؤالء الشيوخ األكابر صاحب هذا املشهد الشـامخ،          

لشريف السين احلسيين أبابكر العدين بن عبداللّه العيدروس،        اإلمام ا 
اشتهر يف عدن بالعيدروس نسبةً إىل أبيه، ولقب بالعدين لسكناه يف           

 .عدن ووفاته ا
 

émd“ãë@ê†ýîß@
 هـ  ٨٥١يف أوائل القرن التاسع اهلجري عام       -ولد اإلمام العدين    

نـة تـرمي     مبدي -م تقريباً ١٤٣٢هـ، املوافق عام    ٨٥٢عام  : وقيل
الغناء؛ إحدى مدن حضرموت، وأهم مراكزها الدينية علـى ممـر           

 .التاريخ
كان والده اإلمام عبداللّه العيدروس منتظراً قدومه بعد أن بشـر           



 

  )٢٣( 

 فاهتم بتنشئته وتربيتـه،     ﴾والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه     ﴿به  
ورعاه رعاية خاصة، ومحد اللّه تعاىل أن منحه ولداً رضياً، يذكره            

يرثين ويرث مـن    . هب يل من لدنك ولياً      ﴿: ال زكريا يوم قال   حب
 .﴾آل يعقوب واجعله رب رضياً

نشأ اإلمام العدين حماطا بالعناية اخلاصة من والـده، والرعايـة           
الدائمة من عمه اإلمام علي بن أيب بكر السـكران ابـن الشـيخ              
عبدالرمحن السقاف، وكذلك اهتمامات ومالحظات ونظر الشيخ       

 .عد بن علي مذِْحجالويل س
وقد كان هلؤالء الثالثة األفذاذ فضل صياغة قلبه، وقالبه، وعلى          
أيديهم وبتوجيههم اعتىن حبفظ القرآن العظيم، فحفظه ووعاه، وزاد         
على ذلك أن فتح اللّه عليه من فهم معانيه ما سطع به النور علـى               

 ال  وقد أثر أن والده كان يأمر معلـمه أن يتلطف بـه، وأن           . حمياه
 .ينهره، وال يعاقبه

ومن عجيب تصرف والده معه أنه كان جيلسه معـه يف حلقـة             
مدارسة القرآن، وإذا ما قرأ القرآن تركه يقرأ من غري أن يرد عليه              
أحد حىت لو أخطأ أو غلط، ولرمبـا أخطـأ وغلـط يف تالوتـه               
استظهاراً، أو انتقل من سورة إىل سورة أخرى لـما يف القرآن من            



 

  )٢٤( 

فيتركه حىت يعود بنفسه مرة أخرى إىل تصحيح ما أخطـأ           املتشابه  
 .فيه

ويف هذا العمر املبكر وجهه والده إىل قراءة مبادئ العلوم مـن            
. لغة، وحديث، وتفسري، وفقه وغريها من العلوم املتداولة آنـذاك         

وكان يشجعه على املطالعة والـمراجعة والبحث، حىت صار مياالً         
 اليت تزخر ا مكتبة والده، ومع هذا        بطبعه للـمطالعة يف املؤلفات   

امليل الطبعي فقد حرص والده على أن يالحظ توجهه من خـالل            
: ويف هذا املضمار يتحدث اإلمام العدين عن نفسه فيقول       . مطالعاته

 ضربـنـي وال انتهرين قط ؛      – رمحه اللّه    –ال أذكر أن والدي     ( 
 ))لفتوحات املكيةا((إال مرة واحدة لـما رأى بيدي جزءاً من كتاب     

 ) .البن عريب، فغضب غضباً شديداً، فهجرا من يومئذ 
 ))الفتوحـات ((وكان والدي ينهى عن مطالعة كتاب       : ( وقال  

إن كتبـه  :  البن عريب، ويأمر حبسن الظن فيه، ويقول    ))الفصوص((و
اشتملت على حقائق ال يدركها إال أرباب النهايات، وتضر بأرباب          

 ).) ١(البدايات 
                                                 

يف هذه العبارة إشارة إىل ما يسمى اليوم بالـمستوى؛ حيـث يشـري اإلمـام               ) ١(
ال العيدروس لولده العدين أن كثرياً من الكتب اليت سبح مؤلفوها يف حبور احلقائق             
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تتالءم مع املبتدئ، أوالً لعدم تأهله لفهم ما فيها؛ مث ألن املبتدئ غري حمتاج لـما               

 –فيها، وما فيها مستعاض عنه مبا هو أهم وأجدى وأنفع، وأما أرباب النهايات              
 فهم قادرون علـى فهـم   - )) املتخصصني ((وهم ما ميكن أن يطلق عليهم اليوم      

 ال يطابق النقل، والعقل؛ لتمكنـهم يف علـوم          العبارة، وأيضاً ال يضرهم منها ما     
 .الشريعة، وفهمهم حال أولئك، وما بلغوه من مقامات وأحوال

وهذا القول الذي وضعه اإلمام العيدروس يدل على أن السلف الصاحل كانوا            
ينشئون أبناءهم على هدي الكتاب والسنة، وهم احملقوقون بذلك؛ ولذا تـراهم            

كتب األخرى، بل وينكرون عليهم ذلك، ويف هـذا         يصرفون نظر أبنائهم عن ال    
أكرب حجة ودليل على عدم العالقة بني مسلك التصوف حبضرموت وبني إفـراط           
املفرطني يف مفاهيم التوحيد املنسوبة لبعض األولياء كـاحللول واالحتـاد ومـا             

 على غـري متييـز وال   )) الصوفيةَ ((شاكلهما من األقاويل اليت يرمي ا املتأخرون        
 .بيان

 ليس التـهم املقـروءة      )) سالمة منهج السلف     ((وأفضل ما نستدل به على      
 عبارات السلف وكلـمام اليت     ((والـمسموعة يف كتب اإلعالم العصرية، وإمنا       

 حيث سنجد أن السلف قد سبقوا متأخري العصر يف حتييد           ))حفظتها لنا ترامجهم    
املتبع لدى أهل السنة واجلماعة، بل       عن حقيقة املنهج العلـمي      ))مفاهيم اإلفراط ((

وتفوق األوائل على األواخر أم سلكوا مع ابن عريب واحلالج وغريهم مسـلك             
األدب، ولـم يتهموهم بالـمروق واإلحلاد، بل حذروا من كتبهم وأقـواهلم،           

 .وتركوا أمرهم إىل اللّه
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عاش اإلمام أبوبكر بن عبداللّه العيدروس منذ والدته يف حضرموت          
متدرجاً يف السلوك، والعلـم، واالستفادة، والقيام مبظـاهر والـده          
اإلمام العيدروس بعد وفاته، وقد بلغت مدة هذه اإلقامـة املتواليـة            

ر يتعهـد   ثـمانية وثالثني سنة تقريباً ؛ إال أنه بعد وفاة والده صـا           
السفر إىل الشحر كعادة والده؛ وقد كان والده دائـم السـفر إىل             
الشحر لزيارة الشيخ سعد بن علي الظفاري مث الشحري، وتأسـيا           
بأبيه صار اإلمام أبو بكر العدين يسافر إىل شبام ودوعـن لزيـارة             
 املشاهد والـمآثر، ومنها زيارة قيدون، حيـث ضـريح الشـيخ           

 وكان يتردد إىل شعب نيب اللّـه هـود،          .سعيد بن عيسى العمودي   
 .ويعرب أثناء رحلته على البداوة وأهل القرى لنشر الدعوة إىل اللّه

وسافر إىل احلرمني الشـريفني مـرتني؛ األوىل كانـت عـام            
 حضرموت، والثانيـة كانـت عـام        ، وعاد منها إىل   )١(هـ٨٨٠

                                                 
ير يف مقدمـة  رحلته األوىل بطريق الرب، وإليها أشار الشيخ عبد اللطيـف بـاوز        ) ١(

الديوان، وأشار إىل مرور اإلمام أيب بكر العدين بسـاحل بـالد العوالـق إال أن         
 بالطاء، وال توجد على )) بالد الطوالقة ((التصحيف يف الكتابة جرى جمراه، فكتب 

 .ساحل البحر العريب بالد ذا االسم
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 اليت حاكمها حممد بن عتيق ،       )١(هـ ، ومنها دخل إىل زيلع     ٨٨٨
وله تعلق كبري باإلمام أيب بكر العيدروس، وقد ارتبط واتصل به قبل         
وصوله، ويذكر أن اإلمام أيب بكر العيـدروس انتقـل إىل عـدن             

 .واستوطن يف ذلك العام
 أنه لـما عزم الشيخ     -)) مواهب القدوس    ((يف  -وذكر الشيخ حبرق    

 على والدته   أبوبكر بن عبداللّه على السفر إىل احلج يف املرة الثانية دخل          
الصاحلة التقية عائشة بنت الشيخ عمر احملضار ليستودع منها؛ فرآهـا           
متغرية احلال لفراقه، فأشفق عليها وعزم على ترك السفر؛ فلــما رأت            

اعزم يا ولدي على ماكنت عليه من السفر؛ وأنـا          : ( منه ذلك قالت له   
ائـب  أخشى أن يأيت املوت وأنـا غ      : ( ، فقال هلا  ) أصرب على فراقك    

وكيف ذلك  : ( ، قال   ) إنك لن حتضر مويت أبداً      : ( ، فقالت   ) عنك  
إين رأيت يف املنام كأين دخلت اجلنة فسألت عنك،         : (قالت  ) يكون ؟   
). إنه يف زيلع، وما معىن ذلك إال أين أموت وأنـت بزيلـع            : فقيل يل 

وكان األمر كذلك، فإا رمحها اللّه توفيت وهو يف زيلع بعد رجوعـه             
 .مناسك احلجمن 

                                                 
 .عاصمة بالد الصومال آنذاك) ١(
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لـما غادر اإلمام العدين حضرموت يف حجته الثانيـة سـار يف            
طريقه إىل بالد كثرية، وعرب على عدن وائم اليمن كزبيد وبيـت            
الفقيه والـمراوعة، وكان مع ابن عمه الشيخ عبدالرمحن بن علي،          

واألولياء واتصال يف هذه الرحلة جبملة من العلـماء والـمحدثني         
املتقني؛ حىت بلغا أرض احلرمني الشريفني، وحجا تلك السـنة؛ مث           
عزم اإلمام العدين على السفر بعد احلج إىل زيلع للقـاء حاكمهـا             

 . هـ٨٨٠حممد بن عتيق، وكانت معرفته به من احلجة األوىل 
ويف زيلع وصل اخلرب مبوت والدته الشريفة عائشة بنت الشـيخ           

ـموا حزناً شديداً، وتذكر ما وعدت بـه        عمر احملضار، فحزن ل   
ومنها إىل تعز يف أوائل     . وبعد أيام سافر إىل احلديدة حبراً     . يف الرؤيا 

 هـ، وكان عازما على الركوب إىل الشـحر، فوافـق           ٨٨٩عام  
دخولُه تعزاً اجتماع الناس للتعزية بوفاة الشريف سراج الدين عمر          

عـز يف شـهر رمضـان       بن عبدالرمحن صاحب احلمراء املتوىف بت     
هـ، فانكبت الناس على اإلمام العدين للتعزية، وأرسل إليـه          ٨٨٨

علـماء عدن بعزمهم على الوصول إىل تعز لتعزيته؛ فأرسل إليهم          
أنه سيأيت إىل عدن، فعزم على زيارة عـدن، ولــما وصـل إىل     



 

  )٢٩( 

 أرسل من خيرب أهل عدن بقدومه؛ فخرج        – عاصمة حلج    –احلوطة  
ؤها وعامة أهلها الستقباله، ودخـل مدينـة        علـماء عدن ووجها  

، )١(هـ  ٨٨٩ ربيع الثاين من عام      ١٣عدن يف موكب مهيب يوم      
واستقبل التعازي من الناس، والزمه العدد الكثري طلبـاً لدعائـه،           
وامتألت القلوب مبحبته، وألقى املوىل على أهايل عدن شدة التعلق          

ىل يف ذلك فانشرح لـه      به، فطلبوا منه اإلقامة ا؛ فاستخار ربه تعا       
الصدر، ومت األمر على مقتضى ما كتب اللّه يف سابق األزل؛ قال يف     

وكان قد أخربه عمه الشيخ علي بن أيب بكر          : ( ))مواهب القدوس ((
السكران يف مقتبل عمره بأنه يسكن عدن وميوت ا، فكان األمـر   

 فيها  كذلك، ومنذ ذلك احلني أقام اإلمام العدين مبدينة عدن، وشيد         

                                                 
اركة كل عام بإقامة ما يسمونه بالزيارة السنوية        خلد أهل عدن هذه الذكرى املب     ) ١(

للعيدروس، وهي مناسبة دخوله إليها، ال كما يعتقد البعض أا حـول وفاتـه،              
وللزيارة املذكورة اهتمام ومظهر كبري يف عدن منذ القـدم، وصـارت إحـدى       

طرأت املناسبات الشعبية الرمسية اليت تعتين ا الدولة والشعب، إال أن هذه املناسبة        
عليها بعض اإلفراطات اليت كانت سبباً من أسباب اهلجمة املبيتـة علـى املقـام     

 م، وقد أعاد املناصب     ٢/٩/١٩٩٤ املوافق   ١٤١٥ / ٣ / ٢٣والـمقابر بتاريخ   
بعد ذلك دور الزيارة العلـمي والعملي بالتدريج حىت صارت اليوم مناسبة ذات            

 .مدلوالت اجتماعية وروحية هامة ومفيدة
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جامعه األفْيح الذي صار طيلة حياته قبلة القاصدين، ومأوى لطالب 
العلـم، وغرباء الدارين، والـمتعلقني، والـمحبني، وظل كذلك       

 ) . هـ ٩١٤حىت وفاة اإلمام العدين يف شهر شوال من عام 
 أن السـلطان عـامر بـن        )١()) تاريخ الشحر    ((وذكر صاحب   

وبىن من  .  العدين قبة معظمة عجيبة    عبدالوهاب بىن على قرب اإلمام    
بعده األمري مرجان الظافري رباطاً كبرياً، وداراً كبرية لسكىن الشيخ         
القائم بالتربة، مث بىن الشيخ حممد بن عبدالـملك ثالثة أروقة حميطة           

ولـم ينقطع مدد رباط عدن بعد انتقال اإلمام العدين         . اهـ.بالقبة  
من بعده ولده الشيخ أمحد املسـاوى       إىل رمحة اللّه؛ بل قام باألمر       

 حىت وفاته؛ مث قام من بعده الشريف حممد بن عبداللّـه، وأخـوه             
 .عمر بن عبداللّه، وهكذا 
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 منذ صباه موطناً نفسه على العـادات        – رضي اللّه عنه     –عاش  
 تفرد عـن األشـباه،      احلسنة، والصفات املستحسنة، فال غرو إذا     

واألمثال يف بعض أحواله؛ فقد كان وقته مقسماً منذ نعومة أظفاره           
                                                 

  .٨٦ص) ١(
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بني طاعة اللّه، وخدمة العلـم، وطلبه، ونشر الـدعوة إىل اللّـه،            
وجمالسة أهل اخلري، وذكر اللّه تعاىل يف السر، واجلهـر، وقـراءة            

ـ          ب القرآن، وتالوة األوراد، وخدمة والديه؛ شغوفاً مبطالعـة الكت
النافعة؛ صارفاً جل أوقاته يف النفع اخلاص والعام؛ رؤوفاً بـالعوام           
وخاصة ممن يترددون على جمالسه، ويعاملهم بـاللطف، واللـني،          

إين إذا رأيت املؤمن    : ( ويوجههم إىل اخلري باحلسىن، وكان يقول       
قد وفقه اللّه ألداء الفرائض، واجتناب الكبائر أرحت خاطري منه ؛       

مع الركب ميشي على قدميه، وإمنا أشغل خـاطري،         ألنه قد صار    
وأصرف عناييت، وأبذل جهدي يف خالص من رأيته منـهمكاً يف           

 ) .)١(العصيان، واقعاً يف حبائل الشيطان
وهلذا كان بعد استقراره يف مدينة عدن جيمع أتباعه وحمبيـه يف            
جمالسه كل ليلة؛ وخاصة من يعرف أن انصرافه وذهابه يعود عليـه        

عاصي والـمخالفات، فكان حيفظهم بالـمجالسة ومسـاع       بالـم
الذكر والقراءة حىت صالة الفجر؛ فيصلي م يف مسجده، ويعطي          

له نـزكل واحد منهم أجرة عمل يومه، ويسمح له بالذهاب إىل م          

                                                 
 .٢٠ ص)) اموعة العيدروسية (() ١(
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لينام، حىت يتروض حاله على الطاعة، ويعزف عن حب املعصـية،           
 .لّهفيتركه بعد ذلك يسوس نفسه يف كسبه وطاعته ل

وكان رمحه اللّه على غاية من الرأفة والرمحة بالـمسلــمني          
املنكسرة قلوم، يؤنسهم، وال يرهبهم، ويفتح هلم بـاب الرجـاء         
والطمع يف عفو اللّه؛ لعلـمه بسعة رمحة مواله، وكـان جامعـاً            
لألخالق احملمودة من احلياء، والـمروءة، والزهد يف الدنيا، شديد         

 بكتاب اللّه وسنة رسول صـلى اللّـه عليـه           التمسك واالعتصام 
وسلـم، وحيث مريديه على ذلك، ويكره اخلـوض يف فضـول           

 . رضوان اللّه عليهم أمجعني )١(الكالم مثل ما جرى بني الصحابة 
عج كثرياً إذا وردت عليه يف التالوة آيات اخلوف،         نـزوكان ي 

ـ      ط ويبكي كثرياً، وإذا وردت آيات الترغيب ارتـاح هلـا، وانبس
وانفرجت أساريره، وكان يعجب ممن ال يتـأثر بآيـات التقريـع           

                                                 
مذهب السلف حبضرموت عدم اخلوض فيما جرى بني الصحابة، وترك اجلدل فيه ) ١(

من أساسه حيث ال يرون يف ذلك األمر فائدة ترجـى لألمـة غـري البغضـاء،                 
والشحناء، وفتح اال للسفهاء وأتباع األهواء الذين يأكلون ويشربون بإشـاعة           

والكالم يف الرجال، ورمبا ضعفوا عن وضع القواعد الشرعية لبناء احلاضر           اجلدال،  
والـمستقبل على الكيفية املرجوة، وإذا قرئ يف بعض الكتب شيء مـن ذلـك     

 .كانوا ميرون القراءة دون تعليق، ويتجاوزون الوقوف عندها
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إن القلوب إذا استحكم عليها اهلوى      : (والترهيب، ويقول يف ذلك     
 ) .لـم يزدها التخويف إال نفوراً

وكان جاليل اجلوهر؛ مجايل املظهر؛ حسن االختيار لكل طيب         
ه يف امللبس والـمأكل والـمركب، وكان كثري اإلنفاق حىت ركبت        

الديون الكثرية، والمه بعض خاصته على كثرة إنفاقه فكان يقـول           
ال تدخلوا بيين وبني ريب، فما أنفقت ذلك إال لرضاه، وقـد            : هلم

وعدين أن ال أخرج من الدنيا إال وقد أدى عين ديين، فكان األمـر              
 .كما قال رمحه اللّه 

  حول ما أثري عن كثرة اإلنفاق مـن )) مواهب القدوس  ((قال يف   
جرى ذكر اإلمام العدين حبضرة السلطان العادل       : ( يده رمحه اللّه    

عبداللّه الكثريي، وكأن بعض احلاضرين عرض بالطعن يف اإلمـام          
أشهد أنه سيد أهل عصـره ؛ ألن        : العدين، فزجره السلطان وقال     

سادة الناس يف الدنيا األسخياء، وال أعلـم على وجه األرض أكرم           
 ) .)١(منه 

                                                 
 عـن الشـيخ     ٢٦٧ ص )) النور السافر    ((، وجاء يف    ١٣ ص )) مواهب القدوس    (() ١(

العالمة عمر بن أمحد بن حممد بن عثمان العمودي أنه دخل عدناً يف زمان الشيخ               
أيب بكر العدين العيدروس، فأضافه الشيخ أبوبكر، وبالغ يف ذلك، فلــما رأى             



 

  )٣٤( 

ه اللّه بادئ ذي بدء يف مدينة عدن يسكن مبنطقة صرية           وكان رمح 
 هــ املوافـق     ٨٩٠قريباً من البحر حىت تـم تشييد مسجده سنة         

 م؛ فانتقل إىل جواره، وفـتح دروس العلــم، وحلقـات           ١٤٧٠
له ملتقى األضياف والزوار من كافة      نـزالتذكري، وصار مسجده وم   

 بـه يف جمالسـه،      النواحي واألقطار، وكان يطرب للسماع، ويأنس     
ويعقد له األوقات اخلاصة بعد أن يقضي وظائف األوقات األخـرى           

 .بالعلـم، والدروس، والذكر والتذكري
عن أحـوال  ) ١(ولـما سئل الشيخ عبداللطيف بن أمحد الزبيدي      

الذي نعتقده وندين اللّه به أنه صاحب الوقت،        : (اإلمام العدين قال  
وإمنا الغرض إزالة اإلشـكال     وشرح أحواله قدس اللّه سره يطول،       

 .اهـ) .عن أهل الوهم واخليال بشهادة أرباب البصائر والكمال 
ولقـد كنـت    : ) ٢(قال الشيخ حممد بن عمر حبرق احلضـرمي       

                                                                                                         
فالتفت إليـه الشـيخ     . الشيخ عمر كثرة ما صنع خطر يف قلبه أن هذا إسراف            

أسـتغفر  : فقال الشيخ عمر     . )أكرمناهم فقالوا إسراف  : (أبوبكر العدين قائالً    
ويدل كالم اإلمام العدين أن صنيعه كان على نية إكرام العلـم وأهله،            . اهـ.اللّه

 .وليس للتبذير 

 .ستأيت ترمجته مع التالميذ ) ١(

  .١٤ص))  مواهب القدوس (() ٢(



 

  )٣٥( 

أستشكل أشياء تصدر من سيدي قدس اللّه سره تقصر عنها عقول           
أمثالنا القاصرة، وكنت بتوفيق اللّه أعرضها على أرباب البصـائر،          

م أحد إال ويأمرين بالتسليم، ويشهد عندي بعلـو مقـام           وما منه 
سيدي، وأنه على هدى من العليم، ومنها أين عرضت على سـيدنا      
وشيخنا الفقيه العالـم العارف باللّه حممد بـن أمحـد باجرفيـل            
الدوعين رمحه اللّه تصرفات مالية يباشـرها سـيدي يف قبضـها،            

أنا أشهد أنـه    : ال يل وصرفها يف ظاهر األمر يف غري مصارفها، فق       
أمري املؤمنني املالك للتولية والعزل، واحلل والعقـد، والتصـرفات          

ومنها أين قلت لسيدنا وشيخنا الشريف بدر الـدين         . إخل  ..كلها
احلسني بن الصديق بن احلسني األهدل قدس اللّـه أرواحهـم أن            

دعها حتـت   : أحوال سيدي الشيخ أيب بكر أشكلت علينا، فقال         
ستورة بسحاا؛ فلو أشرقت ألحرقت الوجود كله، أما        حجاا؛ م 

 ) .ترى أنا نقف على أبوابه، ونكتفي بتقبيل أعتابه 
وخنتم هذا الفصل عن أحواله مبا وصفه به تلــميذه الشـيخ            

:  مبا مثالـه     ))حمجة السالك ((عبداللطيف باوزير يف مقدمة الديوان      
 وأكثرهم أدبـاً؛    وشيخنا رضي اللّه عنه أحسن الناس خلقاً وخلقاً،       

سهل اجلناب؛ قريب احلجاب، حسن اخلطاب، سـريع اجلـواب،          



 

  )٣٦( 

واسع العلـم، كثري احللـم، ثبت اجلنان، بليغ اللسـان، عقلـه           
راجح، وحلـمه راسخ، وفهمه ثاقب، ورأيه صائب، ينصف من         
نفسه، وال ينتصف هلا، ويتغافل عن الزلة كأنه لـم يعـرف ـا،       

يقبل اهلديـة وإن    ىل من أساء إليه،     يعفو عمن بغى عليه، وحيسن إ     
كانت يسرية، ويثيب عليها، ويغفر اخلطيئة وإن كانت كبرية، وال          
يعاقب عليها، يصل األرحام، ويكفل األيتام، وحيـب املسـاكني،          
ويداري الشياطني، مجيل األخالق، كثري اإلنفاق، حيب الصـداقة         

يل ويقبـل   سراً وجهراً، ويفعل املعروف مث يتبعه شكرا؛ يعطي اجلز        
القليل؛ أوىف الناس حسباً، وأشـرفهم نسـباً، وأحسـنهم أدبـاً،          
وأكرمهم أباً؛ حيمي ذماره، ويعز جاره؛ يكـرم الوافـد، ويغـين            
القاصد، حيب اخلري ويأمر به، وينهى عن الشر من صحبه، حيـب            
الشريعة وينصرها، ويأمر بالسلوك عليها ويتبعها؛ يكظم الغيظ مع         

مع حدته، ويدمن الصرب عند بليته، ويشكر اللّه        قدرته، ويقبل العذر    
 .يف رخائه وشدته

صربه عجيب، وخريه قريب، وفعله غريـب؛ خيـالف الـنفس     
والشيطان، ويرضي اخلالق املنان، وليس هذا معشار العشـر مـن           

وإن قصرت قرحييت عن أوصـافه،وعجز      -صفاته احلميدة ؛ ولكن     



 

  )٣٧( 

 :  أقول كما قال القائل -فهمي عن اتصافه
ــا إال باليســِري جلــامِععت له وصفاً على حسِب طاقيتمج  ومــا أن

وشيخنا رضي اللّه عنه     : ( )١(وقال عن صفاته يف مقدمة الديوان     
أعلـم أهل زمانه بالسنة، وأقومهم عليها، وآمرهم باتباع امللـة،          
وأحبهم فيها، ولقد رأيت علـماء احلديث، واألصول، والفروع،        

يذكّر يف  . ملي على كلٍّ يف فنه حىت يفحمهم      وغريهم يأتون إليه في   
الرجاء حىت يتحقق أنه أرجا خلق اللّه، وإذا وعـظ يتحقـق أنـه              
أخوف خلق اللّه؛ حيب من األمور ما تيسر، ويكره ما تعسر ؛ ألن             
النيب صلى اللّه عليه وآله وسلـم ما خري بني أمـرين إال اختـار              

 باخلري، ويكره التطري    وشيخنا رضي اللّه عنه حيب التفاؤل     . أيسرمها
  .)بالشر

أما البشارات واإلشارات اليت أظهرت فضله، ومقامه فكـثرية،         
ومنتشر خربها يف كتب الطبقات والتـراجم، ومنـها مـا أورده            

بينما : (الفقيه عبدالرمحن باوزير قال     إن  : )٢())العقد النبوي ((صاحب  
مه يـا   : فقلت له    ثالثاً،   )) اللّه أكرب    ((: حنن جلوس عند أبيه إذ قال     

                                                 
  .٤ ص)) حمجة السالك ((ديوان ) ١(

  .١٢٠ ص)) العقد النبوي (() ٢(



 

  )٣٨( 

بشرت بولٍد من أهل الوالية والعناية والـمكارم،       : سيدي ؟ قال    
 : وقال أيضاً يف بعض الليايل وقد طرأ عليه حال من حاالت وجده             

يربز ويظهر بدر الكمال، من أبراج اجلمال، احلـائز لــمحامد           
األعمال، صاحب املقام األسىن، والسر املصون األهىن، فولد الشيخ         

 .املذكور يف ذلك اليوم
وكان السلطان سلطان بن دويس وايل ترمي جالساً يومـاً عنـد       
الشيخ عبداللّه بن أيب بكر العيدروس وولده أبو بكر يعبث بلحيته،           

! وكيف ال أحبه ؟ : يا شيخ حتب هذا الولد ؟ فقال        : فقال السلطان 
 ) .قد بشرت عند وضعه أين أعطيت ولداً من أهل العناية والوالية 

@
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الشيخ أساس من أساسيات الطريق، ويعرفه أهل العلـم بأنـه          
املعلـم اآلخذ بالـمريد إىل اللّه بالنصيحة، والقـدوة احلسـنة،          
ومراعاة احلال والنفس بالرياضة والتأديب حيناً، وحينـاً بـالزجر،          

وكما أن للصالة إماماً، وللـمعارف العلـمية خـرباء؛        . والتأنيب
واختـاذ  . لتربية النفس، وذيبها يف ذات اللّه شيوخاً ومسلكني       فإن  

 .الشيخ للـمريد أمر ال بد منه حىت ال يتخذ إهله هواه



 

  )٣٩( 

وإن من مصيبة الزمان انعدام الشيوخ املربني، وكثرة املتحذلقني         
وقد كان السلف الصاحل يعتنون بالبحث عن الشـيوخ،         . الفتانني

 .ويسافرون يف سبيل ذلك ويظعنون
والشيوخ أنواع ومراتب؛ فشيخ فتح، وشيخ تسليك، وتريبـة؛         

 .وشيخ تعليم؛ وشيخ تربك
وقد هيأ اللّه لإلمام العدين هذه النماذج كلها منطوية يف مجلة من     

 -:الرجال الذين ارتبط م وأخذ عنهم كما سيأيت
 

 والده اإلمام عبداللّه العيدروس 
ولد بترمي سنة   . هكان زعيم العلويني وحجتهم، وإمامهم يف عصر      

واستوعب علوم عصره، ومصره،    . هـ، وحفظ القرآن العظيم   ٨١١
وزاد عليها من علـم األحوال والباطن مبا شهد له بـه اخلـاص             

إمـام  ((وهو لقـب يطلـق علـى        . لقّبه والده بالعيدروس  . والعام
العيدروس لقب إمام األولياء، وقال     : ()١())املشرع((قال يف   . ))الصوفية
عيتروس من أمساء األسد، ولـما بشر بوالدته جده عبد         ال: بعضهم

                                                 
 ) .١٥٢: ٢()) لروي  املشرع ا(() ١(



 

  )٤٠( 

كما يطلـق عليـه     . اهـ) . هو صويف وقته  : الرمحن السقاف قال  
 . متييزا له عن بقية العدارسة من بعده))العيدروس األكرب((

مات عنه والده وهو ابن عشر سنني؛ فقام بتربيته عمه الشيخ عمر           
ملة من أكـابر شـيوخ      احملضار، وزوجه بابنته عائشة؛ مث ربطه جب      

عصره فأخذ العلوم، وتبحر فيها؛ خصوصاً يف علوم الشريعة، فقهاً،          
وتفوق يف علوم التصوف علـماً وحاالً، وكانت       . وحديثاً، وعقائد 

له جماهدات، ورياضات أخذها عن عمه احملضار، ولـما تويف عمه          
 احملضار اختاره بنوعلوي نقيباً هلم وعمره مخس وعشرون سنة، فقام         

ا خري قيام، وأخذ عنه اخلاص والعام؛ مث لـم يزل كذلك حـىت             
 ((توفاه اللّه وهو يف رحلة جهة الشحر عائداً إىل ترمي بقرية تسمى             

 هـ، وعمره حينئذ أربع ومخسـون       ٨٦٥ رمضان   ١٢ يف   ))عبول  
سنة، مث محل على األعناق إىل ترمي ودفن ا يوم الرابع عشر مـن              

الشيخ علي بن أيب بكر وقال فيه بعد أن        رمضان، وصلى عليه أخوه     
 : لقنه 

ةَ الدنيا بفَقْـِدكُمشحفيا و متلُ      ِغبـدعنكم وال ب ضال ِعو فاليوم 
وهو أول شيوخ اإلمام العدين؛ وأول من فتق هلاته للــمعارف           
والعلوم، وأسبق الرجال لـمنحه زناد قبس الفهوم؛ بل نبت حلمه،          



 

  )٤١( 

ا فهمه وإدراكه من خالل قراءته عليه، وقـد         وعقله بني يديه، ومن   
كان حريصاً عليه كل احلرص، يراقب سلوكه وأخالقـه، ومنـو           
معرفته وأذواقه، وقد مر آنفاً بعض ما كـان يالحظـه عليـه يف              
مطالعاته وقراءاته، حىت أقام توجهه على طريق املنـهج السـوي،           

 : لـمسلك السادة بـنـي علوي 
 على ما كـان عـوده أبـوه        نـا وينشأ ناِشـئُ الفتيـاِن مِ     

لقد عوده أبوه على حتقيق كتب العلـم، وحفظ القرآن؛ فحقق          
منـهاج  ((، ويف الفقه    ))منهاج العابدين ((، و ))بداية اهلداية ((يف السلوك   
، وقرأ  )) عمدة ابن النقيب     ((و.  وكلها للغزايل  ))اخلالصة((، و ))الطالبني

، وحقق معانيه، مث التـزم بطريـق         على والده  ))اإلحياء((يف السلوك   
 .النذر مطالعة شيء منه كل يوم طول حياته

وأدخله أبوه اخللوة وعمره إذ ذاك أربع عشرة سنة، وأخرجه بعد 
 .إنه حبمد اللّه ال حيتاج رياضة: سبعة أيام وقال

خروجه كل  : وكانت من رياضاته يف حياة والده وحتت رعايته       
ب ترمي مع ابن عمه عبدالرمحن بن       ليلة من آخر الليل إىل بعض شعا      

مث يرجعان إىل   . علي، فيقرأ كل واحد منهما عشرة أجزاء يف صالته        
املسجد قبيل الفجر، كما عود نفسه السهر من صغره حىت صار له            



 

  )٤٢( 

 .عادة وطبعاً بغري تكلف
وعمره إذ ذاك أربع    -وقبيل وفاة اإلمام العيدروس بنحو شهرين       

دينَّ وحكَّمه وأجازه، وأجلسه جملسه يف       أَلْبس ولده الع   -عشرة سنة 
أتـوين ـا مسـرجة      : (هـ، وهلذا كان يقول     ٨٦٥رجب سنة   

 ).)١(فركبت. اركب: ملجمة، وقالوا 
وقد عاصر اإلمام العدين من حياة والده أفضل العمر وأنصـعه؛           

شهد مقامه الشـامخ    . وكل حياة اإلمام العيدروس فاضلة وناصعة     
ـ    نـي علوي، وكلـمته النافذة لدى أمـراء       على منصة النقابة لب

حضرموت، ورؤساء العشائر؛ كما جلس بني يديـه يف اـالس           
وكان والده  . اخلاصة ، والعامة يقرأ عليه، ويستمع منه، ويتأدب به        

إـا تصـل إىل فهـم       : (شغوفاً بكتب اإلمام الغزايل، ويقول فيها     
ـ    م ا اخلـاص  معانيها عموم األفهام، ويشترك يف الوصول إىل العل

 ).والعام

                                                 
قال هذه العبارة عندما أقيم مقام والده بعد موته، وذلك أن بعض أكابر بـنـي              ) ١(

إمنا أتوين ا مسرجةً : (فقال) كيف تنال هذا املقام يف هذا السن؟: (علوي قال له 
اركب يا سـيد،    : (فقال له ذلك السائل   ) . اركب، فركبت : ، وقالوا يل  .ملجمة

  .)) اموعة العيدروسية (( من ١٢اهـ ص) .يؤتيه من يشاءفذلك فضل اللّه 



 

  )٤٣( 

كما شهد اإلمام العدين كرم والده، وإنفاقه الواسع على الفقراء،          
والـمحتاجني، واألرامل، واأليتام؛ حىت مات وعليه مـن الـدين          
والغرم ثالثون ألف دينار، أداها عنه اإلمام العدين فيما بعد؛ وفيها           

 : يقول 
 )١(ثونَ الف دينـارِ   وكان ذاك ثال  أما ترى أنين قَضـيت ديـن أيب

وللعيدروس األكرب مجلة من املؤلفات منها ما خـرج إىل حيـز            
الوجود وطبع كالكربيت األمحر، ومنها مـا ال يـزال خمطوطـا            

 .)٢(كمجموع كالمه
 

 الشيخ علي بن أيب بكر السكران 
هـ حفظ القرآن العظيم،    ٨١٨ يف ترمي سنة     – رمحه اللّه    –ولد  

صوصاً قراءيت أيب عمرو، ونافع، وحفظ      وحقق علوم القراءات؛ وخ   
 للقزويين يف الفقه، واحلاوي يف النحو، وكان أهم         ))احلاوي الصغري   ((

شيوخه الذين اعتنوا به عمه الشيخ عمر احملضار حيث كان يكفله           
                                                 

  .٢٨٨ ص)) اموعة العيدروسية ((الديوان، ) ١(

، وقد أفردنا له ترمجـة      ) ١٦: ٥( ))الضوء الالمع    ((وممن ترجم له السخاوي يف      ) ٢(
 .ضمن هذه السلسلة



 

  )٤٤( 

أخذ عـن مجلـة مـن       . هو، وشقيقه العيدروس بعد وفاة والدمها     
لـب  الشيوخ حبضرموت، ورحل إىل الشحر وغيـل بـاوزير لط         

العلـم؛ كما رحل إىل عدن؛ وأخذ عن الشيخ باشكيل؛ مث سـافر    
هـ وأخذ عن مجلة من العلـماء؛      ٨٤٩إىل احلرمني الشريفني سنة     

واشـتهر يف أول حياتـه      . كما دخل زبيد، وأخذ عن علـمائها     
بالعلـم، والتحقيق فيه أكثر من اشتهاره بالتصوف وحقائقـه، مث          

 . مثاالً، وقدوةتدرج يف علوم القوم حىت غدا فيها
معـراج  ((له جماهدات عديدة، وتصانيف علـمية مفيدة منـها         

 الدر املدهش البهي    (( و   ))الربقة املشيقة يف أسانيد الطريقة    (( و ))اهلداية
، وكتب أخرى يف الفقه، والنحو،      ))يف مناقب الشيخ سعد بن علي       

وانتفع به خلق كثري داخـل حضـرموت        . والعقائد، وديوان شعر  
، ))اإلحياء((وله اعتناء خاص بكتب الغزايل وخاصة يف        . ا  وخارجه

وله ِحكَم وعبارات مأثورة ذات أثر قوي على القلوب، ذكرـا           
ـ   وتويف وهو قائم يف منرب الدعوة      .  وغريه ))املشرع((كتب التراجم ك

 .هـ، ودفن بترمي ٨٩٥والعلـم عام 
ن وكان من أعظم شيوخ اإلمام العدين تأثرياً عليه، حيـث كـا          

اإلمام العدين مييل إىل عمه الشيخ علي، ويستأنس بقربه، واالنتفاع          



 

  )٤٥( 

وقد قرأ عليه مجلـة مـن الكتـب النافعـة،           . منه، واألخذ عليه  
 لإلمام شهاب الدين السهروردي، وختمه      ))عوارف املعارف   ((كـ

، وأذن لـه    )١(هـ، كما ألبسه عمه اخلرقة    ٨٧٧عليه يف جملسه سنة     
، وزوجه بنته يف    )٢(يع مروياته وأسانيده    يف إلباسها، وأجازه يف مج    

                                                 
، وهـي رمـز     هي لباس يوضع على رأس املريد كالعمامة أو القلنسوة        : اخلرقة  ) ١(

للعالقة الروحية بني الشيخ والـمريد، ومبايعة املريد لشيخه، والدخول حتت دائرة 
 حكم اللّه ورسوله من خالل العلـم والعمل، يؤيـده حـديث الوليـد بـن               

 صلى اللّه –بايعنا رسول اللّه :  أخربين أيب عن أبيه قال ((: عبادة بن الصامت قال 
والطاعـة يف العسـر واليسـر والــمنشط          على السمع    -عليه وآله وسلـم    

والـمكره، بأن ال ننازع األمر أهله، وأن نقول احلق حيث كان، وال خنـاف يف     
  .))اللّه لومة الئم 

وقد حققنا مطلب اخلرقة وأسانيدها واختالف      . ففي لبس اخلرقة معىن املبايعة    
 . ٢٩ ص))قدم  األستاذ األعظم الفقيه امل((العلـماء فيها يف ترمجتنا املطبوعة 

هي سند الرواية يف العلوم الشرعية والعلـوم الذوقيـة متسلسـلة إىل             : اإلجازة  ) ٢(
وكـان التلــميذ ال   . مصادرها األصلية، وهي أصل من أصول العلوم وحتقيقها  

يعترب عند أهل العلـم مريداً إال إذا أذن له شيوخه بواسطة اإلجازة مكتوبـة أو               
تسلسل يف العلـم ااز فيه، وهلا شروط واعتبـارات     شفوية، وهي مبثابة اإلذن امل    

وقد أشار إليهـا يف مدرسـة       . خاصة ذكرها أهل العلـم يف كثري من مصنفام       
 عقد اليواقيـت    ((حضرموت السيد العالمة عيدروس بن عمر احلبشي يف كتابيه          

  .))جواهر الآلل يف أسانيد الرجال((، و))اجلوهرية 



 

  )٤٦( 

 .)١(حياة والده 
 : )٢(وقال الشيخ علي بن أيب بكر السكران مادحاً فيه 

من مشس الضـحى حـني       سالم كنشر املسك بل هو أفخر روأ
ــوامر ــات غ ــه والزاكي ورمحت     رـهشمضاعفةٌ تغلو وتعلـو وت 
 أيب بكٍر املفضاِل ِسـر ومظْهـر      هعلى فخِر ديِن اللّه جنِل عفيِفـ
وخصصه يف حيطِة اِحلفِْظ مغمر     رعاه إهلـي واحتظـاه عنايـةً
 لطائف ال حتُصى تجلُّ وتكْبـر     جزاه إهلي ِمن جزيـل عطاِئـه
 على السادة اإلخوان يطمو ويغمر    ومنه يعود النفع يف كـل حلظـٍة

 سالم على اآلباء يزكو وينشـر     وطرفـٍة سالم عليه كلَّ حـٍني
 سوابغ إفضال من اجلـو متُطـر      سقى اللّه ربعا ضمه وطمى احلمى
 وحال اشتقاٍق ما هنالك يبـِهر     وأعطاه متكينـاً مكينـاً بطاعـٍة
 وحمِض نصيحاٍت تدلّ وتبصـر    وحصناً حصيناً من كمال سالمٍة

                                                 
 أن اإلمام العيدروس زوج ابنه أبابكر العدين وعمـره          أشارت كتب التراجم إىل   ) ١(

عشر سنوات على بنت عمه علي بن أيب بكر السكران، وذلك لبلوغـه مبكـراً               
بسبب اعتدال مزاجه، وصحة تركيب جسمه، وألن هذا السن أقل ما يكون فيه             

 .البلوغ باالحتالم، وكان السلف مييلون إىل تزويج أبنائهم وبنام مبكرين 

 ).١٣٥: ٢ ()) العقد النبوي (() ٢(



 

  )٤٧( 

 عزٍم كامٍل لـيس يفتـر     بصادقميد ذوي التسليك مهّـة أثرهـا
 على قابٍل للسر للحب مصـدر     سرايةَ أحواٍل يفـيض بسـرها
 على كلّ ذي ِسر صفا ليس يكدروختلع بالـمعىن حلى من مجاهلا
 بــتمكني ســر للربايــا يبصــرويف شرع خري اخللق يكمل حالكم
 صالةً مع التسليم دأبـاً تكثـر      على سر روِح الكون معدن سره
 وتابعهم يف اهلدي بالفضل نغمـر  وآل وأصــحاب وزوج وعتــرة
 وحسن ختام بالكماالت يظهـر    ونسأله بالـمصطفى نصح توبة
 له سبب أو نسبةٌ حـني يـذكر       لنا وفروع واألصول ومن ـم
 بفياض جود من عطاياك يغمـر     ودائرة اإلسالم فاعمم لـمن ا
ك هطّالٌ وفضـلُك دائـمفجود     انٌ على الدوب ميطرعلى الكون هت 
 وما يقتضيه كم يٍد ليس حتصـر      بأمسائك احلسىن وأوصافك العلى
 وأنت مبحض الفضل تعفو وتغفر    فنحن مبحض النقص جينا وبالردى
 تفيض على أصلي وفرعي وتنشر    بوجهك ريب قد سألناك نفحـةً
 والسهول ومقفـر  وما يف جبال    على من حوى اإلسالم بر ومذنٍب
 وعم به كـل الـبالد لتغمـر       أغثهم بغيٍث منك يا خري مفضٍل

 



 

  )٤٨( 

 الشيخ الفقيه أبو العباس أمحد بن أيب بكر السكران
حفـظ  . ولد بترمي ونشأ ا على غاية من االجتهاد والــمثابرة        

. القرآن، وحقق العلوم، واستظهر املتون، وبرع يف مجلة من الفنون         
شيوخ عصره، وسافر يف سبيل الطلب إىل امة        وأخذ عن مجلة من     

وأخذ ـا   . اليمن، ودخل زبيد، ورحل إىل احلرمني ألداء النسكني       
وعرف بكثرة حتريه يف العبادة؛ وكان كـثري        . عن علـماء كثريين  

 .املداومة على أعمال الرب؛ كثري البكاء من خشية اللّه تعاىل
 اإلمـام العـدين    أخذ عنه مجلة من الشيوخ من أجلهم ابن أخيه          

 وهو ثالث الثالثة بعد والده وعمه علي اعتناء به          -املترجم له هنا  -
وقد قرأ عليه مجلة من مؤلفات الفقـه،        . واهتماماً بتربيته ومراعاته  

والنحو، وخمتصرات العلوم، كما انتفع بتوجيهاتـه، ومالحظاتـه         
وحصل منه على اإلجازة يف كافة مروياتـه، وأسـانيده          . السديدة

 .)١( بترمي ٨٦٧الية، وألبسه، وأجازه، كان آخرها عام الع

                                                 
 : قائال٢٢١ ص)) اموعة العيدروسية (( من )) اجلزء اللطيف ((ذكر ذلك يف ) ١(

ومنهم السيد املبارك عمي الفقيه أبوالعباس أمحد ابن الشيخ أيب بكـر بـن              (
الشيخ عبدالرمحن؛ وكان من أكمل األخيار والسادة األبرار، عظيم احملبة للخـري            

العلـم وطلبته؛ كثري املداومة على األذكار أثناء الليل وأطراف النهار؛ وأهله وأهل 



 

  )٤٩( 

 
 الشيخ سعد بن علي مذحج 

 هو الشيخ اجلامع بني علـمي الظاهر والباطن املـريب الناسـك           
ولد بترمي ونشأ ا وحفظ القـرآن بعـد         . سعد بن علي احلضرمي   

معاناة وشدة ؛ إال أن أمه بعد ذلك جاءت به للشيخ عبـدالرمحن             
؛ فكان األمر كذلك،    )اتركيه عندنا يفتح اللّه عليه     (:السقاف؛ فقال 

وقرأ على مجلة من أكابر الشيوخ؛ فقرأ الفقه على الفقيـه مجـال             
الدين حممد بن حكم باقشري، وقرأ على الشيخ عبداللّه بن فضـل            

ترجم له الشيخ علي بن أيب بكر السكران ترمجة واسـعة           . بلحاج
:  فقال )) الشيخ سعد بن علي       الدر املدهش البهي يف مناقب     ((مساها  

كانت سريته اقتفاء الكتاب والسنة متأدبا بأدب القـرآن العظـيم    (
 ).والنيب الكرمي وأفاضل الصحابة

                                                                                                         
ألبسين اخلرقة الشريفة مرارا عديدة يف جمالس خمتلفة آخرها سنة سـبع وسـتني              

مئة مبسجد أبيه املعروف بترمي حرسها اللّه تعاىل وسائر بالد اإلسالم بعد        وثـمان
اللّه بن عبدالرمحن، كما ألبسه     حضرة ومساع، كما ألبسه شيخه وعمه الشيخ عبد       

أخوه وصنوه اإلمام القدوة شجاع الدين عمر صاحب عرف، كما ألبسه والـده             
 ).وشيخه الشيخ عبدالرمحن املذكور



 

  )٥٠( 

وكان . وسلك مسلك عباد اللّه الصاحلني من العلـماء الراسخني       
من رجال ااهدات العظيمة من صيام وقيام وكثرة مراقبـة للّـه،            

م، وحماسبة للنفس مـع عمـارة       وخشية وصمت عن فضول الكال    
األوقات مبا يرضي رب الربيات، مع غاية احملبة آلل البيت ولصاحلي           

 .األمة والتأدب بآدام والشفقة على املسلـمني والدعاء هلم
وباجلملة فالشيخ سعد من رجال الوالية الذين أمجع الثقات على          

ه راضيا  بلوغه مراتب العبودية احملضة، وقضى حياته يف خدمة موال        
 رجـب   ٩ي الوفاة ليلـة االثـنني       مستبشرا مطمئنا حىت دعاه داع    

هـ، ودفن يف تربة الفريط بترمي، بعد أن شـهدت جنازتـه            ٨٥٧
مجوعا عظيمة من العلـماء والصلحاء ومن عامة األمة الذين حزنوا          

 .لفقده، وبكوا لفراقه 

وكان الشيخ سعد أكثر الشيوخ أثراً عليه يف صباه، ومالك قلبه           
مـا  : (وجوارحه يف صبحه وممساه، حىت كان اإلمام العدين يقول        

كنت أحسب أن أيب إال الشيخ سعد لكثرة عنايته يب ومالزمتـه يل     
يف صباي؛ حىت كنت إذا بكيت أمروا اخلادمة أن تـذهب يب إىل             

ويف إحدى الليايل قمت    . املسجد الذي هو فيه معتكف فأسكن إليه      
أيقظت أهل البيت كلهم؛ فأمروا     من نومي واشتد علي البكاء حىت       



 

  )٥١( 

اخلادمة أن تذهب يب إىل الشيخ سعد فخرجت يب إىل باب املسجد            
وألقتين ورجعت؛ فدخلت على الشيخ سعد يف غفلة منـه وهـو            
مستلٍق على قفاه فاحتاً عينيه إىل السماء؛ فلـما أحس يب أخـذين            
وأضجعين وألقى علي ثوبه، وأعطاين قرصاً حاراً من الشعري كأنـه           

 ).قريب العهد بالتنور، فاشتغلت به حىت غلبـنـي النوم
ولـما كرب اإلمام العدين ازداد ارتباطه بالشيخ سعد وانتفع بـه           
كثرياً، وأخذ عنه أخذاً تاماً، وألبسه اخلرقة الشريفة حال سن التمييز     

 .هـ قبيل وفاته بشهرين ٨٥٧يف مجادى األول سنة 
 املدد من اللّه سبحانه وتعاىل أكثر ما يأتيين: (وكان العدين يقول 

، وتويف الشيخ سعد واإلمام العـدين يف حنـو   )بواسطة الشيخ سعد 
: ، وكان يقول كلـما رأى العدين يف صباه       )١(سبع سنني من العمر   

 ).سيكون هلذا الولد شأن عظيم(

                                                 
وذا التحديد لوفاة الشيخ سعد ينتفي صحة ما يتناقله البعض من رمي الشـيخ              ) ١(

قة الدرس مبسـجده    سعد بالطني من ترمي ووصوله إىل عدن واإلمام العدين يف حل          
لـما قطع عتم املاء بسواكه كرامة هلما، حيث اتضح أن وفاة الشيخ سعد قبـل               
سكىن اإلمام العدين بعدن، اللّهم إال إذا كان هناك رجل آخر غري سعد بن علي،               

 .١٢٩وانظر الكالم على ذلك ص



 

  )٥٢( 

 
  )) صاحب عيديد ((الشيخ حممد بن علي 

لي بن حممد بن    هو السيد الشريف الويل العارف باللّه حممد بن ع        
كان . أمحد بن عبداللّه ابن الفقيه أمحد بن عبدالرمحن ابن عم الفقيه          

يعرف مبوىل عيديد لسكناه ا؛ وهي شعب يف جهة الغـرب مـن      
ترمي، كان رمحه اللّه من الفقهاء العاملني، واألولياء املتقني؛ قرأ على           
 الشيخ عبد الرمحن السقاف، وعلى الشيخ حممد بن حكم باقشري،          

وكان متبحراً يف مجلة من     . وعلى الشيخ عبد اللّه بن فضل، وغريهم      
وادي ((العلوم ومنها علـم الطب والتشـريح، ابـتىن حوطـة يف            

وكان ال خيرج إال لصالة اجلمعة      . ، وبىن ا مسجداً للصالة    ))عيديد
وزيارة أحد من أهل اخلري، وكان يتردد عليه طلبة العلـم ورجال           

هـ ودفن بترمي،   ٨٦٢تويف رمحه اللّه سنة     . نتفاعالوالية لألخذ واال  
  .)١(رمحه اللّه رمحة األبرار

وقد أدرك اإلمام العدين من حياة هذا اإلمام عشر سنوات، ونال           
منه النظر، والدعاء، واإللباس، واإلجازة، حيث كان يتـردد بـني           

                                                 
 . بتصرف واختصار٦٥٣-٦٥٢ص)) شرح العينية  (() ١(



 

  )٥٣( 

له بصحبة والده اإلمام العيدروس بشـعب       نـزاحلني واآلخر على م   
 هذه الترددات والزيارات قرأ عليه اإلمام العدين وانتفع         ويف. عيديد

 عند ذكره لـمشاخيه    ))اجلزء اللطيف ((به، وأشار إىل ذلك العدين يف       
هـ ٨٥٩الذين أخذ عنهم سند اخلرقة، وحدد ذلك اإللباس بسنة          

 . هـ٨٦٠أو 
 

 الشيخ حممد بن عبدالرمحن بلفقيه  
يف علوم الفقه، والتصوف،    أخذ عنه اإلمام العدين بترمي وقرأ عليه        

 .وغريها
 

 الشيخ عبداللّه بن عبدالرمحن بلحاج بافضل 
أخذ عنه اإلمام العدين بترمي منذ بداية طلبه للعلــم بتوجيـه            

وكانت وفـاة الشـيخ     . والده؛ وخاصة يف علوم الفقه، واحلديث     
عبداللّه بن عبدالرمحن بلحاج يف اخلامس من شهر رمضـان سـنة            

ن ـا، أمـا مولـده فكـان سـنة           حر ودف هـ مبدينة الش  ٩١٨



 

  )٥٤( 

 .)١(هـ٨٥٠
 

 الشيخ حممد بن علي باجحدب
 .)٢(حفظ عليه القرآن الكرمي بترمي

 
 الشيخ سالـم بن غربي

 .)٣(حفظ عليه القرآن الكرمي بترمي
 

 الشيخ إبراهيم بن حممد باهرمز  
أخذ عنه اإلمام العدين ولبس منه اخلرقة يف مدينـة شـبام سـنة          

 .)٤( عظيم حضره مجلة من املشايخ والعلـماءهـ يف حمفل٨٩٧

                                                 
  .٩٨ص)) النور السافر  (() ١(

 .)) اجلزء اللطيف ((ذكر ذلك يف ) ٢(

 .املرجع السابق ) ٣(

  .١٧املرجع السابق ص) ٤(



 

  )٥٥( 

 
 الشيخ أمحد بن حممد بن عثمان العمودي

عده اإلمام العدين من أشياخه الذين ألبسوه وأجازوه يف اإللباس،          
كان ذلك يف أول زيارة قام ا اإلمام العدين لوادي دوعـن عـام              

 .)١( هـ٨٦٧
 

 الشيخ حممد بن أمحد بافضل
: )٢(ين وعده من كبار أشياخه مبا مثالـه       ذكره أيضاً اإلمام العد   

ألبسين اخلرقة الشريفة وأذن يل يف إلباسها بتاريخ شهر حمرم احلرام           
هـ كما ألبسه شيخه القاضي مجال الدين حممـد بـن           ٨٨٧سنة  

 .مسعود باشكيل األنصاري
هـ، وينسب  ٨٤٠ولد الشيخ حممد بن أمحد بافضل بترمي سنة         

له أخذ بترمي وما حوهلا عن مجلة       وكان  . إىل سعدالعشرية احلضرمي  
من العلـماء، ورحل إىل الشحر والغيل، مث رحل إىل عدن وأخـذ           
عن العالمة حممد مسعود باشكيل، وحممد بن أمحد بامحيش، وجد          

                                                 
  .١٦ ص)) اجلزء اللطيف ((ذكر ذلك يف ) ١(

  .١٨املرجع السابق ص) ٢(



 

  )٥٦( 

واجتهد حىت برع يف العلوم وتصدر، ولـما دخل اإلمام العـدين           
 مـن  عدناً كان الشيخ بافضل جيله وحيترمه، حىت إنه إذا قدم العدين    

سفر كان الشيخ يدخل إىل عدن قبله يعلـم أكابر الناس بقدومـه            
لتصـل  : ولـما سِئل عن ذلك قال    . ويأمرهم باخلروج لـمالقاته  

وكان السلطان عامر   . رمحة اللّه إىل الناس بالنظر إليه وبنظره إليهم       
وكان . بن عبدالوهاب جيل الشيخ بافضل وخيدمه وال يرد شفاعته        

نظم ذلك الشيخ الشـريف     . م يف عدن وما حوهلا      له مقام واحترا  
 : عمر بن عبدالرمحن باعلوي صاحب احلمراء يف قصيدة قال فيها 

تهعلى شخٍص به عدنٌ ز أيب فضٍل املشهوِر زيِن الشـمائلِ     سالم 
 دليِل طريِق اللّـه بـدِر احملافـلِ       مجاٍل لدين اللّه خـادِم شـرِعه

 

 .إىل آخر القصيدة 
ت عديدة ورسـائل مفيـدة، منـها شـرح تـراجم            له مؤلفا 
ـ  )١(البخاري  يف  )) باملنثور   ((املعروف  )) قواعد الزركشي ((، وخمتصر ل

 العـدة والسـالح   ((أصول الفقه ، مث شرح هذا املختصر، وكتاب   

                                                 
 .شرح عناوين أبواب البخاري وعناوين فصوله: أي) ١(



 

  )٥٧( 

 وغريهـا،   )١(، وشرح ألفيـة الربمـاوي     ))لـمتويل عقود النكاح    
بعدن ودفـن   هـ  ٩٠٣ شوال سنة    ١٥وكانت وفاته يوم السبت     

 .)٢(ا
 

 الشيخ عبداللّه بن أمحد بن علي باخمرمة 
هـ ٨٣٣، وذكر ميالده يف رجب )٣ ()) النور السافر ((ترجم له يف 

باهلجرين، ونشأ ا وحفظ القرآن مث رحل إىل عدن لطلب العلـم           
وتفقه باإلمامني حممد بن مسعود باشكيل، وحممد بن أمحد بامحيش، 

 وكان فقريا ال ميلك شيئاً إال أنه حصـل          واجتهد وجد يف الطلب،   
من العلـم شيئاً كثرياً حىت ساد أقرانه وظهر برهانه وصار عمـدة            

الطيب بن  : الفتوى، زوجه أبوشكيل بنته ورزق منها أوالدا منهم         
 .عبداللّه باخمرمة 

توىل الشيخ عبداللّه بن أمحد القضاء بعـدن يف عهـد الدولـة             
اهة تامة، وصدع باحلق، وأقام العدل      ـزنالطاهرية، وباشر الوظيفة ب   

                                                 
 ). هـ٩٣١ت  ( وهي ألفية يف أصول الفقه لإلمام حممد بن عبدالدائم الربماوي) ١(

 ) .١٤: ٧ ()) الضوء الالمع ((وممن ترجم له السخاوي يف ) ٢(

  .٣٠ ص)) النور السافر (() ٣(



 

  )٥٨( 

مدة سنتني، مث عاد إىل حضرموت هارباً من وظيفـة القضـاء، مث             
أعفاه السلطان علي بن طاهر عن القضاء فعاد إىل عدن وأقام ـا             

 .هـ٩٠٣حىت وفاته يف حمرم سنة 
 

 الشيخ أمحد بن عمر املزجد 
 قاضـي  شيخ اإلسالم؛ صاحب العلوم الكثرية؛ صفي الـدين ال        

 أمحد بن عمر بن حممد بن عبدالرمحن ابن القاضي يوسـف بـن             
حممد بن علي بن حممد بن حسان ابن امللك سيف بـن ذي يـزن               
املذِحجي السيفي املرادي شهاب الدين الشهري بالـمزجد الشافعي        

 .الزبيدي؛ نسبة إىل زِبيد
ن وكـا . كان من العلـماء املشهورين، وأحد احملققني املعتمدين      

على غاية من التمكن يف مراتب العلوم اإلسالمية أصوهلا وفروعها،          
هـ جبهة قرية الزيدية ونشأ ا، وأخذ عن مجلة من          ٨٤٧ولد سنة   

علـماء بيت الفقيه، وتعز وغريها، وبرع يف علوم كثرية ومتيـز يف            
العباب ((ومن مصنفاته املشهورة    . علـم الفقه حىت كان أوحد وقته     



 

  )٥٩( 

؛ وكان للــمزجد    )١())صوص الشافعي واألصحاب  احمليط مبعظم ن  
وِلي قضاء عدن وزبيد، وباشر ذلك      . شغف بالشعر، وله إبداع فيه    

بعفة وديانة، وكانت أوقاته على غاية من الترتيب، وكان بينه وبني           
اإلمام العدين احتاد كلي ولكل منهما إىل اآلخر ميل قليب، وكانت           

نهما مكاتبات ومواصالت ستأيت عند     بينهما حمبة وتعلق، وجرت بي    
 .ذكر املراسالت واألشعار

هـ ودفن ببـاب    ٩٣٠وكانت وفاة املزجد يف ربيع اآلخر سنة        
سهام، ورثاه مجاعة من أكابر العلـماء واألدبـاء مـن تالمذتـه            

 .ومعاصريه
وقد كان بينهما مساجالت ومراسالت سيأيت ذكر منوذج منـها          

 .١٠٧دين صعند الكالم على شعر اإلمام الع
 

 الشيخ حيىي بن أيب بكر العامري
ومنـهم  : )٢( مبا مثالـه   )) اجلزء اللطيف    ((ذكره اإلمام العدين يف     

                                                 
أمحد بن  الفقيه  وقد شرحه العالمة شيخ اإلسالم أبواحلسن البكري، كما شرحه          ) ١(

 . إال أنه مات قبل إمتامه، وال زال خمطوطا)) اإليعاب ((حجر اهليتمي يف 

  .٢٢٣ ص))عة العيدروسية  امو(() ٢(



 

  )٦٠( 

سيدي وشيخي الفقيه اإلمام احلافظ احملدث احلرب العالمـة الـويل           
الصاحل حيىي بن أيب بكر العامري، ألبسين اخلرقة الشريفة عن شيخه           

د بن حيـىي، وأذن يل يف       الشيخ الشريف املشهور بالـمساوى أمح    
إلباسها، وذلك يف املسجد املعروف مبسجد الشمسي مبدينة حرض         

  .)١( هـ يف رحليت إىل مكة للحجة األوىل٨٨٠حرسها اللّه عام 
 

 الشيخ مقبول بن أيب بكر الزيلعي
 .)٢( )) اجلزء اللطيف ((ويعرف بصاحب اللحية، ذكره يف 

 
 الشيخ مقبول بن موسى الزيلعي

 .)٣ ())اجلزء اللطيف  (( ذكره يف
 الشيخ حممد بن عبدالرمحن السخاوي

هو اإلمام احلافظ املؤرخ الفقيه العالمة مشس الدين حممـد بـن            
عبدالرمحن بن أيب بكر بن عثمان بن حممـد السـخاوي األصـل             

                                                 
 ).٢٢٤: ١٠ ()) الضوء الالمع ((وممن ترجم له السخاوي يف ) ١(

  .٢٢٤ص))  اموعة العدروسية (() ٢(

 .املرجع السابق) ٣(



 

  )٦١( 

القاهري الشافعي املتويف بالـمدينة املنورة والــمدفون بـالبقيع         
 .جبوار مشهد اإلمام مالك

 هـ وحفظ القرآن يف صباه ، كما        ٨٣١ ربيع األول عام     ولد يف 
خنبـة  (( للنووي ، وألفية ابن مالـك، و       )) املنهاج   ((حفظ بعد ذلك    

 لشيخه ابن حجر يف املصطلح، وألفية العراقي يف املصـطلح           ))الفكر
 يف القراءات السبعة، ومقدمة الشـاوي       ))الشاطبية((كذلك، وغالب   

فرائض، واحلساب، والــميقات،    وشارك يف علوم ال   . يف العروض 
وبرع يف فنون عدة وأخذ عن حنو أربعمئة        . وأصول التفسري، والفقه  

ومسع احلـديث علـى     . وأذن له باإلفتاء والتدريس واإلمالء    . شيخ
شيخه الشهاب ابن حجر؛ وكان لزميا له، وقرأ عليه االصـطالح           
بتمامه، وأخذ عنه علوم احلديث وتصانيفه يف الرجـال؛ ولــم           

 .رق شيخه ابن حجر حىت مات يفا
مث أخذ جيوب البالد للنفع، واالنتفاع، وزيادة األخذ، وطلب السند؛          

 .مث عاد إىل احلرمني الشريفني وجاور مبكة وأخذ عن علـمائها 
وتصدر للتدريس، واإلفتاء، واإلمالء؛ وله تصانيف عديدة، منها        

 القول  ((، و ))ث   فتح املغيث بشرح ألفية احلدي     ((، و ))املقاصد احلسنة ((
 الضوء الالمع ألهـل     ((، و ))البديع يف الصالة على احلبيب الشفيع       



 

  )٦٢( 

الـمنهل العذب الـروي يف ترمجـة اإلمـام         ((، و ))القرن التاسع   
 يف ترمجة شيخه ابن حجر، وغريها       )) اجلواهر والدرر    ((، و ))النووي

 . هـ رمحه اللّه٩٠٢ ، تويف عام )١(من املؤلفات

 
 محد الشرجي الشيخ أمحد بن أ

 هو الشيخ العالمة الفقيه األجل شهاب الدين أمحد بن أمحد بـن            
هـ ومسي  ٨١١عبداللطيف بن أيب بكر الشرجي احلنفي، ولد سنة         

 باسم والده، وأخذ عن مجلة من العلـماء كالشـيخ أمحـد بـن             
أيب بكر الرداد، والنفيس العلوي، والتقي الفاسـي، وعلـي ابـن            

 .راغي وغريهماجلزري، وأيب الفتح امل
التجريد ((له جمموعة من املؤلفات أغلبها يف علـم احلديث؛ ومنها          

 ، وهـو أشـهر كتبـه يف        ))الصريح ألحاديث اجلامع الصـحيح    
 يف تراجم   ))طبقات اخلواص أهل الصدق واإلخالص    ((احلديث، وله   

 .الصوفية من أهل اليمن
وافـق  هــ امل  ٨٩٣كان ميالده بزبيد ووفاته ا ربيع الثاين سنة         

                                                 
  .١٩ ص)) النور السافر (() ١(



 

  )٦٣( 

، اجتمع اإلمام العدين بالفقيه الشرجي يف مدينة زبيـد          )١(م١٤٨٧
هـ، واعترف كل منهما لآلخر     ٨٨١وهو يف طريقه إىل احلج سنة       

بالفضل، واستمد كل منهما من صاحبه وأخيه، وكان اإلمام العدين        
 فطلبه منه عارية للــمطالعة،     ))طبقات اخلواص ((قد مسع عن كتابه     

صدر إليكم الكتاب، وقد حل عنـدي  : إليهولـما فرغ منه كتب  
مبحل عاٍل وخطرت على البديهة أبيات عاطلة، ومثلك من يصـلح      

 : ما اختل، ويتجاوز عمن أساء، وكان مطلعها
 ألرباب الكمـال وزدت فخـراً     شهاب الدين قد أحييت ذكـراً
 )٢(حوى كم جوهٍر عـال ودرا     فقــد نظَّمتــه عقــداً ثـــميناً

 
 و القاسم املكي الشيخ أب

، وأشار  )) اجلزء اللطيف    ((وهو من مجلة شيوخه الذين ذكرهم يف        
إىل أنه لبس منه اخلرقة الشريفة، وأذن له يف إلباسها بإسناده الـذي       

هــ  ٨٨٠أورده متصال إىل الشيخ عبدالقادر اجليالين وذلك سنة         
                                                 

 .لعبدالاله احلبشي  ))طبقات اخلواص  ((عن مقدمة حتقيق ) ١(

الضوء (( ، وممن ترجم له السخاوي يف ٣١٤ ص ))ية   اموعة العيدروس  ((الديوان،  ) ٢(
 ) .٢١٤: ١ ())الالمع



 

  )٦٤( 

 .عام رحلته إىل احلج
 

 الشيخ عبداللّه بن عقيل باعباد 
، وأشـار إىل لـبس      )١ ()) اجلزء اللطيف    ((ام العدين يف    ذكره اإلم 

اخلرقة الشريفة عند ذكره لسنده إىل الشيخ عبدالقادر اجليالين، وأنه          
 .أذن له يف إلباسها بذلك السند

 
 الشيخ عبداللطيف بن أمحد الشرجي الزبيدي احلنفي

 ضمن مشـاخيه الـذين      )) اجلزء اللطيف    ((ذكره اإلمام العدين يف     
هــ  ٨٨٠ه اخلرقة الشريفة، وأذن له يف إلباسها، وذلك عام          ألبسو

له، تـويف عـام     نـزمبدينة زبيد خالل زيارة اإلمام العدين له يف م        
  .)٢(هـ ٩٢٨
 

                                                 
  .١٨ ص)) اجلزء اللطيف (() ١(

 ) .٣٢٢: ٤ ()) الضوء الالمع ((املرجع السابق، وممن ترجم له السخاوي يف ) ٢(



 

  )٦٥( 

 الشيخ عفيف الدين عبداللطيف بن موسى املشرعي 
من مجلة مشاخيه الذين    ) ١()) اجلزء اللطيف    ((ذكره اإلمام العدين يف     

ه يف إلباسها بسـندها املتصـل إىل الشـيخ          ألبسوه اخلرقة، وأذن ل   
 .)٢(عبدالقادر اجليالين

 
 الشيخ الفقيه مجال الدين حممد بن أمحد الدمهاين القريواين

، وأشار إىل أنه لـبس  )٣ ()) اجلزء اللطيف ((ذكره اإلمام العدين يف    
منه اخلرقة الشريفة وأذن له يف إلباسها بتاريخ حمرم احلـرام سـنة             

 .كرمة؛ متصلة بسندها إىل اجلنيد رضي اللّه عنههـ مبكة امل٩٠٤
 

 الشيخ أبوبكر الشهري بأيب حربة
ومنهم سيدي وشيخي   :  مبا مثاله  )) اجلزء اللطيف    ((ذكره أيضا يف    

الويل ابن الويل الشيخ احملجوب أبوبكر الشهري بأيب حربة؛ ألبسـين           
 هـ سـنة حجـيت      ٨٨٥اخلرقة الشريفة وأذن يل يف إلباسها سنة        

                                                 
 .املرجع السابق) ١(

 ).٣٣٩: ٤( للسخاوي )) الضوء الالمع (() ٢(

  .٢٠ ص)) اجلزء اللطيف (() ٣(



 

  )٦٦( 

 .ىل إىل مكة بإسناده إىل الشيخ عبدالقادر اجليالين األو
 

  )) صاحب أرحب ((الشيخ موسى بن عبدالرمحن 
وهو من أجل الشيوخ الفقهاء األفاضل؛ كان له االرتباط الوثيـق      

وكانت بينـهما   . باإلمام العدين، ولإلمام العدين كامل االرتباط به      
 قصيدة واحدة مكاتبات ومساجالت حفظ منها ديوان اإلمام العدين

بعث ا صاحب الديوان للشيخ موسى جواباً على كتاب وصل إليه 
 اإلذن يف دخول عـدن لزيارتـه        ))صاحب أرحب ((منه طلب فيه    

 :والتماس بركاته ودعائه، فأرسل أبياتا قال يف مطلعها
  بحرأهالً بكم وم  بحأَر بل ساكين فُـؤادي  يا ساكنني
   ونا اقـرب مــيقربت ــربإل يف خالص الـودادِ   كم وأَطْ

ومع أن الشيخ موسى املذكور متأدب مع اإلمام العدين ومتواضع          
لـمقامه السامي ؛ إال أن كال منهما يعترب اآلخر مـن شـيوخه،             
وهكذا كان السلف يأخذون عن أهل العلـم، والتقى، والصالح         

 .ولو كانوا أقل سناً وأدىن مرتبة
 



 

  )٦٧( 

@æë‰‚Łaë@ïã‡ÈÛa@âbß⁄aòjz–ë@ñ‰à Üm@éäÇ@
اتسعت دائرة األخذ والتلقي عن اإلمام العدين حبضرموت وسائر         
مناطق اليمن واحلجاز وزيلع، وغريها من البالد اليت زارها ، وكثر           
مريدوه إال أن تقييد اآلخذين مجعاً لـم يتهيأ لـمعاصريه كما هو           
حال الذين صحبوه وخدموه وتعلقوا به، وقد مجعت كتب التراجم          

يت بني أيدينا مجاعة من تالمذته وأصحابه، فاقتطفنا منهم بعـض           ال
 : النماذج، ومن هؤالء 

 
 الشيخ عبدالرمحن بن علي بن أيب بكر السكران 

وهو ممن حسنت له الصحبة واالرتباط مع متام االنطواء واألخوة          
 .يف ذات اللّه تعاىل ظاهراً وباطناً مع ابن عمه اإلمام أيب بكر العدين

هـ مبدينة ترمي، وحفظ القرآن العظيم،      ٨٥٠ع اللّه به عام     ولد نف 
ونشأ نشأة الصاحلني يف أسرة صاحلة وجمتمع صاحل، جمتمـع تـرمي            
النوراين، جمتمع أسهم يف تقوية وجهته، وجبلته السـتجابة نـداء           
فطرته، للقيام بطاعة ربه، واالهتمام بالـمجاهدة وتزكية الـنفس         

 .بتوجيه وعناية شيوخه وأسرته
حىت ذكر أنه كان خيرج يف صباه من آخر الليل كل يوم مـع ابـن            



 

  )٦٨( 

عمه اإلمام أيب بكر العدين إىل بعض شعاب مدينة ترمي يصليان ويقرآن            
يف صالما عشرة أجزاء من القرآن كورد يومي لكل واحد منهما يف            

ال إىل الصالة يف املسجد مع اإلمـام        نـزصالته، فإذا ما طلع الفجر      
ت هذه األلفة واألخوة يف اللّه تعاىل بني اإلمام العدين          العيدروس، وكان 

 .وابن عمه عبدالرمحن بن علي بارزة منذ ذلك العمر املبكر
قرأ الشيخ عبدالرمحن بن علي على والده كتباً عديـدة يف شـىت             
الفنون، ومنها يف علوم الفقه، واحلديث، والتفسـري، والتصـوف،          

، وكرر قراءته على والده عـدة   حتقيقاً)) إحياء علوم الدين     ((وحقق  
 .إا بلغت أربعني مرة: مرات، قيل

كما أخذ عن مجلة من مشايخ عصره، وغالب شيوخه هم أيضـاً    
شيوخ ابن عمه اإلمام العدين، وخصوصاً يف األسفار والـرحالت          

 .اليت تصاحبا فيها إىل احلج
هـ  وفيها اجتمع بالشيخ حيىي ٨٨٧ومنها رحلتهما إىل احلج سنة 

عامري مبدينة زبيد، وبالشيخ شهاب الدين أمحـد بـن حممـد            ال
 .الشرجي، والشيخ شهاب الدين أمحد بن عمر املزجد

ويف احلجاز اجتمع باحلافظ السـخاوي، وأخـذ عنـه السـند            
واإلجازة، ويف رحالت أخرى أخذ الشيخ عبدالرمحن عن مجلة من          



 

  )٦٩( 

ـ            ن رجال عدن كالشيخ حممد بن أمحد بافضل، والفقيه عبداللّـه ب
 .عبدالرمحن بلحاج بافضل، وأخذ عن الفقيه الدوسي

ولـما استقر اإلمام العدين بعدن ظلت األواصر احلميمة بينـهما          
على غاية من املتانة والتجدد، ويبدو ذلك واضحاً من خالل تتبع ما            
أبقاه الزمن من مكاتبتهما وآثارمها الشعرية والنثرية، وسنذكر مـن          

 .شعرذلك نبذاً يف قسم النثر وال
 

 الشيخ عمر بن عبداللّه العيدروس  
هــ  ١٠٠٠هـ وتويف بعدن يف شهر حمرم احملرم        ٩٢٦ولد سنة   

 .ودفن يف قبة اإلمام العدين جماوراً لقربه من اجلانب اجلنويب
أخذ السيد عمر عن اإلمام أيب بكر العدين أخذاً تاماً، وانتفع به،            

شـتهاراً عظيمـاً،    وتزوج من ابنته الشريفة مزنة، واشتهر باجلهة ا       
 .وأشري إليه باألصابع لكرمه وحلـمه

تصدر يف مسجد جده بعدن بعد وفاة أخيه السـيد حممـد بـن     
هـ فقام من بعده بالـمقام خـري قيـام،         ٩٧٨عبداللّه مبكة عام    

إن أحـداً  : وكان شديد التواضع كثري االجتهاد يف العبادة حىت قيل       
 .قامته من السمدحه بقصيدة يف جملسه العام فغضب وأمر بإ



 

  )٧٠( 

وليس لإلمام العدين ذرية متسلسلة إال من جهـة السـيد عمـر            
وقد كانت وفاته .  لتزوجه بالسيدة مزنة املشار إليها سلفاً)١(املذكور

 .)٢(هـ رمحه اللّه٩٦٧سنة 
 

 الشيخ شيخ بن عبداللّه العيدروس  
وهو ممن أخذ وانتفع وتلقى العلوم والفهوم عـن أخيـه اإلمـام      

، كان رمحه اللّه من أعيان الصاحلني، ومن خواص عباد اللّه           العدين
املخلصني، حسن األخالق والشيم، مجيل األوصـاف، معـروف         

 .باللطف والكرم
ولد بترمي، ونشأ ا حتت رعاية روحية عالية قام ا حنوه والـده             
وأعمامه وشيوخ عصره، ولـما بلغ من العمر أربعة عشر عامـاً            

وبكر العدين أن يأيت إىل عدن لطلب العلــم         طلبه أخوه اإلمام أب   

                                                 
 أن ٤٥٤ص ))تاريخ الشحر  ((ومنهم جنله السيد أمحد، وقد ذكر الطيب بافقيه يف ) ١(

السيد أمحد بن عمر بن عبداللّه العيدروس خلف والده يف املقام، وكان قد مجلـه            
اللّه بعقل كامل وزينه بفضل شامل، له أخالق ألطف من نسيم السحر، وأوصاف 

 .إخل..فضل يتدفق تدفق األاركالـمسك إذا انتشر، وعلـم فائض زخار، و

 .١٣٢ ص)) النور السافر (() ٢(



 

  )٧١( 

الشريف، فارحتل إىل عدن، وحفظ القرآن ـا علـى املعلــم            
عبدالرزاق اخلطيب، مث أذن له اإلمام العدين بالسفر إىل ترمي فرجع           
ومكث ا حنو مخس سنوات، مث عاد مرة أخرى إىل عدن، ومكث            

ة أعوام، نال فيها من     ا مالزماً لعمه ومتلقياً عنه ومنطوياً فيه أربع       
النور والعلـم الفيض الكبري، كما نـال اإلجـازة يف األسـانيد            
وروايتها، ويف سائر العلوم، وأخذ عنه علـم احلقائق، وألقـى يف           

 .قلبه سر الرقائق، حىت عرف الطريق
ال تلتفـت إىل    : وكتب له اإلمام العدين وصية نفيسة جاء فيها         

يا مالك يوم   : والرياسات، وقل   الترهات، وال تغبط أهل اجلاهات      
 .الدين إياك نعبد وإياك نستعني

ولـما تويف اإلمام العدين عاد إىل وطنه ترمي، وحصل به النفـع            
ما يغيب عين سيدي وشيخي أبوبكر حلظـة    : العميم، وكان يقول    

 .واحدة
وقد كان له املدد واالنتفاع أيضاً من والده اإلمـام العيـدروس،        

مه الشيخ أمحد ومن يف طبقتهم، أخذ عنهم        وعمه الشيخ علي، وع   
 .أخذاً تاماً وخترج م

وبعناية املوىل يأت له أسباب الصدارة، ونال البشارة، فكان بقية          



 

  )٧٢( 

حياته من رجال اإلحسان الذين يشار إليهم بالبنان، حىت أدركتـه           
هـ ودفن بترمي، رمحه اللّـه رمحـة        ٩١٩املنية يف أول حمرم احلرام      

 .األبرار
 
 يخ احلسني بن عبداللّه العيدروس  الش

وهو ممن انتفع وارتبط وثاقه بأخيه اإلمام أيب بكر العدين، ولـد            
هـ، ونشأ  ٨٦١بترمي، وحفظ القرآن العظيم، وكانت والدته سنة        

نشأة صاحلة يف بيت علـم وتقوى، وتدرج يف األخـذ بـالعلوم            
 .الشرعية واللغوية من مجلة من مشايخ عصره ورجاله دهره

ل لطلب العلـم، وجاور مبكة سنتني، وتردد إىل املدينة لزيارة          رح
جده سيد الكونني، مث عاد إىل حضرموت، ومكث ا على غايـة            

 .من االستقامة والزهد
وكان كرمياً سخياً جواداً كرمياً مكرماً للفقراء والــمساكني،         

الشيخ احلسني أكرم مين، فقيل     : حىت أثر عن اإلمام العدين قوله فيه      
ينفق يف ِضيق لكونه حبضرموت، وحنن ننفق من        : ه يف ذلك، فقال     ل

 .سعة، فهو بذلك أكرم مين
كان من مجلة شيوخه الذين انتفع م والده، وأخذ عن الفقيـه            



 

  )٧٣( 

 عبداللّه بن أمحد باكثري، والقاضي إبراهيم بـن ظهـريه، والفقيـه            
 حممد بن عبدالرمحن األسقع، والفقيه العالمة عبداهلادي السـودي        

قبل أن تصيبه اجلذبة اإلهلية، كما كانت له اليد الطوىل يف علــم             
 .الفلك والقراءات، وكان حيقق قراءة الشيخني نافع وأيب عمرو

هـ، وفيه قـال   ٩١٧ حمرم سنة    ١٦تويف رمحه اللّه تعاىل بترمي يف       
 : القائل 

هأخبـار تـواترت يف فضِله عـن سـادٍة فضـالءِ       إن احلسني 
حسغيثٌ يفاة سـحابهيـد األنـواءِ       على الع تاً إذا شححس 

ــٍد ــنيب حمم ــاِر ال ــاٍل آلث ــاءِ ت ــنة البيض ــٍك بالس  متمس
 )١(ورثوا عن األسالف واآلبـاءِ    وِرثَ املكارم والعلى عن سـادٍة

 
 الشيخ عبداللّه بن شيخ بن عبداللّه العيدروس  

ام العدين منذ صباه، فقد ذكر يف   وهو ممن انتفع كثرياً وارتفع باإلم     
  حبضـور الشـيخ     - أي الشيخ عبداللّه     - أنه ولد    ))العقد النبوي ((

أيب بكر، حيث كان ميالده أيام اخلريف بالنخل املسـمى نعيمـة            

                                                 
  .٩٤ ص)) تاريخ الشحر (() ١(



 

  )٧٤( 

بوادي دمون، فجاء الشيخ أبوبكر بعد أن بشره به وأهدى البشـري       
 خبرقـة مـن     ثوباً وأخذ املولود وحنكه بتمر بيده املباركة، وستره       

صوف وأذن يف أذنه اليمىن، وأقام يف اليسرى اتباعاً للسنة، وقـال            
هذا ولدي، هذا يرثين، احتفظوا بـه حفظـه         : ألخيه السيد شيخ    

 .)١(اللّه
هـ وأخذ نصيباً وافراً من علوم عصره على مجلة         ٧٨٧ولد سنة   

من املشايخ، وحقق كثرياً منها، وارتقى يف مراقي الطاعات واألوراد    
لعبادات حىت شهد له اخلاص والعام يف مقتبل العمـر بظهـور            وا

إشارات الوالية، وكان من أبرز شيوخه والده الشيخ شـيخ بـن            
عبداللّه العيدروس، وعمه الشيخ احلسني بن عبداللّه العيـدروس،         
ولـما بلغ من العمر أربعة عشر عاماً وصل كتاب من عمه الشيخ            

 بن عبداللّه العيدروس حيـرض      أيب بكر العدين إىل أخيه الشيخ شيخ      
: دن، ومن مجلة من كتبه يف الرسالة      عليه بإرسال ولده عبداللّه إىل ع     

أريد أن يكون نظري عليه، فامتثل أمر أخيه، وأرسل بولده عبداللّه           
إىل عدن ففرح اإلمام العدين بوصوله واستبشر به، وأمـر الشـيخ            

                                                 
 ).٣١٨: ٢ ()) العقد النبوي (() ١(



 

  )٧٥( 

 وحتقيقـاً،   الصاحل عبدالرزاق اخلطيب أن يعلـمه القرآن حفظـاً       
ويعرض ما يقرؤه على عمه الشيخ أيب بكر كل يوم إىل أن خـتم              

 .املصحف
مث عاد إىل ترمي بعد أن قضى عامني كاملني حتت رعايـة اإلمـام      
العدين، ويف ترمي مكث مخسة أعوام لدى والده، مث عاد إىل عـدن             
وارتبط بشيخه اإلمام العدين، الذي هذبه، وأدبه، وسقاه من شراب          

 باللّه وحسن اليقني وكمال العبودية مـا رفعـه إىل مقـام             املعرفة
الرجال، ولـم يزل كذلك مالزماً ليله واره لشيخه وخاصة بعد          

له أخريات عمره، واحتـاج إىل      نـزأن احتجب اإلمام العدين يف م     
من يالزمه للخدمة، فكان الشيخ عبداللّه أهـالً لتلـك اخلدمـة،            

ملدد والسر ما ال يوصف حىت لفظ       وراغباً فيها، وكان له فيها منه ا      
 .اإلمام العدين أنفاسه األخرية، ورأسه على فخذ الشيخ عبداللّه

وعزم الشيخ عبداللّه على السفر إىل حضرموت، وتـزوج ـا،           
واستقر مدة من الزمن حىت طلبه ابن عمه السيد أمحد بن أيب بكـر              

هـ واستقبله الشـيخ أمحـد      ٩١٧أن يأيت إىل عدن، فتوجه سنة       
حسن استقبال، وقام بواجبه، وعقدت جمالس األنـس والصـفا،          أ

يتذاكران فيها أحاول اإلمام العدين مدة من الوقت، مث عاد إىل ترمي،       



 

  )٧٦( 

ومنها سافر بعد وفاة الشيخ أمحد بن أيب بكر العيدروس إىل اهلند،            
وهناك ظهر أمره لدى سلطاا مظهر بن حممود، وعـاد إىل تـرمي             

إىل عدن أيام األمري مرجان الظاهري، وظهر       معززاً مكرماً، وتوجه    
يف عهده بأمر التعليم واإلرشاد للخاص والعام مدة مكوثه بعـدن،           

 .وصار يتردد بني حضرموت وعدن
هـ ٩٢٧ومنها سفره يف عهد الشيخ عبدالـملك بن طاهر سنة          

ومكثه ا حوايل تسع سنني على غاية من العزة والتقـدير عنـد             
ائها وعامة الناس، وعاد إىل تـرمي سـنة         حكامها وأمرائها وعلـم  

هـ، فتوجه  ٩٣٧هـ وأقام ا حىت حترك عزمه إىل احلج سنة          ٩٣٣
إىل عدن ومكث ا سنة وزيادة، وكان سلطاا عامر بـن داود ،             

املناسك وزيارة قـرب  هـ وتـم له أداء   ٩٣٨مث توجه إىل احلج سنة      
مني ميد ويستمد   النيب حممد صلى اللّه عليه وآله وسلـم، ومكث باحلر        

 البحر،  هـ فحج مرة أخرى، مث عاد إىل عدن بطريق        ٩٣٩حىت عام   
 هـ، فتجهز للسفر إىل تـرمي وتوجـه         ٩٤٣ومكث ا حىت سنة     

للسفر بطريق الرب إىل خنفر ومنها إىل أبني، وزار الشـيخ ابـن أيب           
اجلعد، ومنها إىل قرية املسجد املعروفة اآلن بالشيخ سالـم، وزار          

سالـم، ومنها إىل أحور، وزار ا الشيخ أمحد بلجفار،         قرب الشيخ   



 

  )٧٧( 

هـ، ٩٤٣ومنها إىل ميفعة، وإىل قيدون، مث إىل ترمي يف ذي احلجة            
هـ ودفن مبقـربة أهلـه      ٩٤٤ شعبان   ١٤وبقي ا حىت وفاته يف      

 .وسلفه
 

 الشيخ أمحد املساوى ابن أيب بكر العدين 
م بالـمقام بعـد    وهو الوارث ألبيه وحامل الراية من بعده، القائ       
 . أبيه خري قيام، والناهض مبا ض به آباؤه الكرام

هـ ونشأ ا آخذاً أوليات العلوم ومتلقياً عن        ٨٨٢ولد بترمي سنة    
مشاخيه خمدرات الفهوم، وكان والده اإلمام العدين يكاتبه من عدن          

 )) مكاتباتـه  ((، أشار إىل ذلك اإلمام احلداد يف      )١(وحيثه على الطلب  
وقد رأينا سابقاً يف كتاب من سيدي الشـيخ    : مبا مثاله ) ٥٠١: ٢(

أيب بكر صاحب عدن لولده الشيخ أمحد وهو بترمي حيثه فيها علـى   
أن يقرأ شيئاً من النحو على الفقيه الشيخ عبداللّه بن عبـدالرمحن            

 .اهـ. بلحاج بافضل
مث رحل إىل عدن وقام خبدمة والده ومالزمته والقراءة عليه حـىت            

                                                 
 . باختصار وتصرف)) العقد النبوي ((نقلت الترمجة عن اجلزء الثاين ) ١(



 

  )٧٨( 

 العلوم وتضلع من علوم القوم، ولبس من والده اخلرقة ونال           برع يف 
 .اإلجازات يف األسانيد العالية وروايتها

أرسله والده إىل زيلع، جماوراً لسلطاا بعد طلبه لذلك، وناشـراً           
للعلـم ا، وقائماً بأمر الدعوة إىل اللّه، وكان السـلطان إذ ذاك            

لإلمام العدين املـتعلقني بـه،      ناصر الدين احللواين، وهو من احملبني       
وكان اإلمام العدين يكاتب السلطان ويدعو له، ويشري إىل ولـده           
أمحد مبا هو أهله أثناء إقامته يف زيلع، فمما مدح به ولده أمحد قوله              

 : أثناء قصيدة طويلة 
 فنعم الِقـرم إن ذُكـر القـروم       وخص لنا شهاب الـدين حقـاً
ــوم  سالماً دائمـاً يف كـل حـٍني ــاً نق ــه يوم ــل حبقِّ  لع
ــد ــرب فري ح ــيد ــام س وعند الغيظ ذو عفـٍو كظـوم       إم
ـدعكرمي األصل من سـلفي م    جزيل احللـم إن ضاعت حلوم 
 وحبــر مــا لــه أحــد يعــومله القَـدح املعلّـى يف املعـايل
 ومن نفَثاِتـه تشـفى الكلـوم      جييب دعاءه ذو العـرش حقـاً

كـلَّ سـقٍمله كـف تلقَّـف      الكلـيم ـمعصا موسى النيب ِنع 
 كاله اللّه مـا طلعـت جنـوم       رعاه اللّـه مـن ولـٍد بريـٍر



 

  )٧٩( 

ــالتملي ــيين ب ــه ع ــر اللّ ــومأق ــم اخلص ــه وإن رغ  برؤيت
ــيموأبقانا اجلميـع خبـِري عـيٍش ــِزلٌ عِم ــا ج  فجــود إهلن

ده هيـأ اللّـه     ولـما ركبت اإلمام العدين الديون لكرمه وجـو       
السلطان ناصرالدين عبداللّه باحلوان لقضائها، فبعث باألموال مـع         

 :بقوله) ١()) العقد النبوي    ((الشيخ أمحد املساوى، ذكر ذلك صاحب       
مث لـما أراد اللّه سبحانه وتعاىل قضاء دين سيدي الشيخ مشـس            
الشموس أيب بكر بن عبداللّه العيدروس أيقظ اللّه له قلب ناصـر            

ن بن عبداللّه باحلوان، فأرسل من زيلع صحبة ولـده الشـيخ            الدي
أمحد جبميع قضاء الدين وزيادة، فوصل السيد أمحد إىل عـدن يف            
رمضان إىل بيت السعادة وقضى مجيع الدين الذي علـى سـيدي            

من له ديـن    : الشيخ أيب بكر، ونادى املنادي باألذان يف أزقة عدن          
وسـافر  . ليحضـر اآلن    على سيدي الشيخ أيب بكر العيدروس ف      

  . )٢(سيدي الشيخ أمحد بن أيب بكر يف النصف من رمضان إىل زيلع
وبقي الشيخ أمحد املساوى بزيلع حىت تويف والده اإلمام العـدين،           
ولـما بلغه خرب الوفاة رجع إىل عدن وقام بالـمقام أتـم قيـام،            

                                                 
 ) .٣٢٣: ٢())  العقد النبوي (() ١(

 . واختصاربتصرف) ٣٢٤-٣٢٣: ٢(املرجع السابق ) ٢(



 

  )٨٠( 

 وأحيا الرواتب اليت كان أنشأها والده واألوراد، وواظب على مـا          
كان عليه أبوه من إطعام الطعام، وصلة األرحام، واإلحسـان إىل           

 .الفقراء واأليتام
 أي الشيخ   -وكأنه  : )١ ()) مواهب القدوس    ((قال الشيخ حبرق يف     

وتوقف .  رؤي بعد موت والده كأنه محل أباه على كتفه           -أمحد  
عن تأويلها، فكان تأويلها قيامه مبقام أبيه بعـدن ومبقـام جـده             

وت، وعاش الشيخ أمحد بعدن على غاية من العز والفضل،          حبضرم
كرميا سخياً جواداً كاظماً للغيظ، يشهد له بذلك من عاشره مـن            

 .أصحابه
ولقد صدر من بعض املنسوبني إىل أبيـه        : )٢(وقال يف موضع آخر   

يوماً ما ال يصرب عليه إال أمثاله، وال يصفح عنه إال أشكاله، فأعرض         
ا لذلك الشخص إىل أبيه من النسبة واخلدمة        عنه، فعرضت عنده مب   

إنـا  : والصحبة خشية أن يبادر إليه مما هو من طبع البشر، فقـال             
لنراعي ما كان لوالدي من الدواب فضالً من اخلدام كأصـحابه،           
ولـم يكافئه إال باجلميل واإلحسان، وال أحرمه الدخول يف زمرة          

                                                 
  .٢٣ ص)) مواهب القدوس (() ١(

  .٢٥املرجع السابق ص) ٢(



 

  )٨١( 

 .احملبني واإلخوان
 ما يشري   )) اجلزء اللطيف    ((يف خامتة رسالة    وقد أثبت اإلمام العدين     

إىل تقدميه لولده أمحد املساوى واإلذن له يف إلباس اخلرقة بسـندها            
 .هـ٨٩٤إىل املشايخ، وذلك يوم اجلمعة اخلامس من شهر شوال 

هـ بعـدن، ودفـن   ٩٢٢وتويف الشيخ أمحد يف آخر شهر احملرم        
ـ         ره إذ ذاك سـت     جبوار والده اإلمام العدين من جهة اليمني، وعم

 .وأربعون سنة تقريباً
وكان له ولدان توفيا قبله فانقطع مبوته نسله، ولـم يورث مـن            

 .بعده أحداً، رمحه اللّه رمحة األبرار
 

 الشيخ حممد بن عمر حبرق  
وهو من خواص اآلخذين والـمتعلقني بسيدنا اإلمام العدين، ولد         

ا وتلقى   هـ حبضرموت ونشأ     ٨٦٩ليلة النصف من شعبان سنة      
بدايات العلوم الشرعية واللغوية، وحفظ القرآن العظيم واجتهد يف         
حتصيل املعارف وحتقيقها، وأخذ عن مجلة من مشـايخ الـوادي           
كالفقيه حممد بن أمحد باجرفيل، ولـما ارحتل إىل عدن الزم الشيخ    
عبداللّه بن أمحد باخمرمة وقرأ عليه يف الفقه وأصوله ويف العربية حىت            



 

  )٨٢( 

جل انتفاعه به، كما أخذ بعدن عن الفقيه حممد بـن أمحـد             كان  
 .بافضل

 وارحتل إىل زبيد وأخذ عن علـمائها كالعالمـة زيـن الـدين            
 حممد بن عبداللطيف الشرجي، والفقيه مجال الدين بن حممد بـن           
أيب بكر الصائغ، وأخذ عن السيد احلسني بن عبدالرمحن األهـدل،           

ع من احلافظ مشـس الـدين       وهو الذي ألبسه خرقة التصوف، ومس     
السخاوي مبكة، وبدع يف النظم والنثر واخلطابة، وكان كرمياً حمسناً          
لطالب العلـم، وحمباً للخري متصفاً باإلنصاف رجاعـاً إىل احلـق           

 .مواظباً على أفعال اخلري
صحب الشيخ أبابكر العدين العيدروس، وأخذ عنه، وانتفع بـه          

 مواهـب   (( عن حياته مساهـا      غاية االنتفاع، وكتب ترمجة حافلة    
  .))القدوس يف مناقب ابن العيدروس 

توىل القضاء بالشحر، مث عزل نفسه، ورجع إىل عدن، ولقي ـا            
قبوالً، وخاصة عند أمريها مرجان بن عبداللّه الظـافري، ولــما           
 مات مرجان عزم الشيخ حبرق إىل اهلند ووفـد علـى سـلطاا             

 .ل الالئق بهنـزله املنـزأمظفر بن حممود، فقربه وفرح به و
، كما  )) النور السافر    ((للشيخ حبرق عدة مصنفات ذكرها كتاب       



 

  )٨٣( 

له عدة أشعار جيدة منها شعر رقيـق يف السـلطان عـامر بـن               
 .عبدالوهاب حني شرع يف بناء مدارس يف زبيد

كما مدح شيخه اإلمام أبابكر العدين بقصائد عديدة منها قصيدة          
 :  مطلعها على الشعر الغنائي جاء يف

ــالغرام  ــابيح بـ  كم ذا تسـتر بعشـقي      شـ
ــام  ــع ذا اللثـ  )١(ي ورزقي ـأوخذ نصيب وارفـ

 
 العروة الوثيقة يف اجلمـع بـني   ((كما أن له قصيدة عظيمة مساها  

 )) احلديقة األنيقة    ((، وشرحها شرحاً حسناً مساه      ))الشريعة واحلقيقة   
 .مطبوع

هـ ودفن  ٩٣٠ شعبان   ٢٠  تويف الشيخ حبرق حبيدر آباد باهلند يف      
 .آمني.. ا، رمحه اللّه رمحة األبرار

                                                 
، وليالحظ القارئ أن هذه القصيدة من الشعر الغنائي         ١٤٩ ص )) النور السافر    (() ١(

 .ه عند الكالم على مناذج من شعره سيأيت بيانالذي 



 

  )٨٤( 

 
 الشيخ احلسني بن الصديق األهدل  

هو العالمة الفقيه بدر الدين احلسني بن الصديق بن احلسني بـن            
هـ بأبيات ٨٠٥عبدالرمحن األهدل اليماين، ولد يف ربيع الثاين سنة     

يد من العلـوم    حسني من ائم اليمن، ونشأ ا، وحصل على العد        
يف صباه، واشتغل بعلـم الفقه على الفقيهني أيب بكر بن معـيض،            

 .وأيب القسم بن عمر بن مطري، وغريهم
، وأفاض يف ذكر مشاخيه وعـددهم،  )) النور السافر  ((ترجم له يف    

، وأخذ عن مجلـة     )١(هـ، وجاور مكة عاماً كامالً      ٨٧٢حج عام   
خذ عـن الشـيخ حيـىي    من علـماء احلرمني، وعرب على زبيد، فأ    

، كما قرأ على احلافظ السخاوي      ))الـمنهاج((العامري، وحقق عليه    

                                                 
 وأنشد  حكي أنه لـما زار النيب صلى اللّه عليه وسلـم وقف أمام القرب الشريف            ) ١(

 :قصيدة يقول فيها 
 يا سيد الرسـل مـا نقـولُ؟       زرتـم مبـا رجعـتم:إن قيل

 :فسمع اجلواب من احلجرة الشريفة 
ــرع واألصــولُ رجعنـا بكـل فضـٍل:قولوا ــع الف واجتم

 .٣٢، ٣١ ص)) تاريخ الشحر ((وانظر القصة يف 



 

  )٨٥( 

 .))الضوء الالمع((مبكة، وذكره السخاوي يف 
دخل إىل عدن وأقام ا، وانتفع به خلق كثري، ومنـهم الشـيخ             
 الفقيه حممد الطاهر بن عبدالرمحن ابن عبدالرمحن ابـن القاضـي           

  .)١(حممد بن مسعود باشكيل
ولـما وصل اإلمام أبوبكر العدين إىل عدن أنكر  الشيخ حسني           
مظهره وحاله مدة من الزمن، مث لـما حتقق له عظم حاله وصدق            
مقاله، وامتأل قلبه بسواطع أخباره، تأدب له وانطوى فيه، وصحبه          

 :)٢(وأنشأ يف مدحه قصائد عديدة منها 
س حاجبِ يرمي بقو قد صـادين غَِريـرمن احلساِن اخلُـرِد

 .)٣(وأنشده إياها 
وقد تويف الشيخ احلسني بعدن ودفن ـا، وقـربه معـروف يف             
املسجد املسمى بامسه، وكانت وفاته ليلة االثنني أول القعدة احلرام          

 .هـ، رمحه اللّه رمحة األبرار٩٠٣سنة 

                                                 
 . ٣٤ص ))تاريخ الشحر  (() ١(

 .٢٧ ص)) العقد النبوي (() ٢(

 . آثرنا اختصارها٣٢ ص)) تاريخ الشحر ((للقصة تتمة يف ) ٣(



 

  )٨٦( 

 الشيخ حممد بن أمحد باجرفيل الدوعين 
لصني، ولـد يـوم     من أفاضل العلـماء العاملني، والشيوخ املخ     

هـ، أخذ أوليات علومه عن     ٨٢٠ من ربيع األول سنة      ١٢االثنني  
مجاعة من الشيوخ األكابر، وتفقه وأحسن الوجهـة يف الطلـب،           
واعتىن من بدايات حياته العلـمية بالتصوف علـماً وعمالً، حىت         
ظهرت عليه آثار العمل، ونطق لسانه بعلوم الذوق مبكـراً، والزم           

لي بن أيب بكر السكران مالزمة الظل للشاخص مدة         الشيخ الكبري ع  
أنت منا أهل البيـت،     : أربعة أشهر راغباً يف أن يسمع منه عبارة         

كما قاهلا النيب صلى اللّه عليه وآله وسلـم لسلـمان الفارسـي           
رضي اللّه عنه؛ لكن الشيخ علي لـم جيبه لذلك حىت أحل عليه يف              

يا فقيه إن   : حمبته، فقال له  الطلب وحتقق لدى الشيخ علي صدقه يف        
الدين النصيحة، ال جييبك إىل مقصودك هذا إال الشيخ أبو بكر بن            

، فإنه القطب الوارث من صغره بعد موت        ))صاحب عدن ((عبداللّه  
أبيه، وحنن نكتب لك إليه أن جييبك إىل مرادك، فكتب الشيخ علي            

ل القصد  إليه، وكتب إليه الشيخ باجرفيل، فأتاه منه اجلواب بـنـي        
 .والـمراد

وعاش الشيخ باجرفيل حياته باذالً وقته للعلــم والتـدريس،          



 

  )٨٧( 

واستقر أخريات حياته يف غيل أيب وزير من أعمال الشحر حـىت             
هـ رمحه اللّـه رمحـة      ٩٠٣تويف ا يف شهر ربيع األول من عام         

 .األبرار
 

 الشيخ جار اللّه ابن فهد  
د بن عبدالعزيز بن عمر بن      هو املؤرخ العالمة الشيخ جار اللّه حمم      

 .حممد بن حممد بن فهد اهلامشي املكي، ويعرف كسلفه بابن فهد
هـ ونشأ ا يف كنف أبويه، فحفظ القرآن،        ٨٩١ولد مبكة سنة    

وطلب العلـم الشرعي، ومسع من احلافظ السخاوي، ومن احملـب          
الطربي، وحصل على اإلجازة من مجاعة من العلــماء، منـهم           

 . النابلسيالشيخ عبدالغين
كما توجه إىل املدينة املنورة مع والده، وجاور ا، ومسـع مـن             

 للقاضي عياض،   ))الشفاء((والده جتاه احلجرة الشريفة كتب السنة و      
، )) وفاء الوفـا  ((ومسع على السيد السمهودي بعضها، ومنها تاريخ        

وفتاوى السمهودي، ولبس منه اخلرقة، مث عاد إىل مكة وتوسع يف           
لعلـم حىت استوىف ما عند مشايخ بلده، فرحـل إىل مصـر            طلبه ل 

والشام، ودخل حلبا وبيت املقدس، وعاد إىل اليمن، وأخذ إجازات     



 

  )٨٨( 

كثرية عن خلق كثري، كما دخل بالد الروم، وتزوج ـا، ورزق            
صدر ا للحديث حـىت تـويف عـام      األوالد، مث عاد إىل مكة، وت     

ل تردده على الـيمن     وكان التقاؤه باإلمام العدين خال    . هـ  ٩٥٤
حيث اغتبط باإلمام أيب بكر العدين واستجازه وأخذ عنـه، ذكـر          

 وعده من مجلة اآلخـذين      ))مواهب القدوس ((ذلك الشيخ حبرق يف     
 .عن اإلمام

 
 الشيخ عبداللّه بن عبداللّه باقشري  

وممن انتفع بصحبة الشيخ أيب بكر العدين العيدروس وأخذ عنـه           
المة الفقيه عبداللّه ابن الفقيه عبداللّه ابن الفقيه        أخذاً تاماً الشيخ الع   

 .اإلمام حممد ابن الشيخ حكم باقشري احلضرمي الشافعي
ولد حبضرموت، ونشأ ا مترقياً يف األخذ بـالعلوم، وجمالسـاً           
لصلحائها، وعلـمائها، وأوليائها، حىت صار من األئمة احملققـني،         

، له تصانيف عديدة، وكتب     والعلـماء العاملني، والفقهاء البارعني   
ومن كتبه املهمـة    . مفيدة، مجع اللّه له بني العلـم والعمل والورع       

السعادة واخلري يف مناقـب     (( وكتاب   ))قالئد اخلرائد وفرائد الفوائد   ((
  . ))السادة بين قشري



 

  )٨٩( 

تويف الشيخ عبداللّه بن حممد باقشري يف بلدة قسم بـالعجز سـنة        
 .هـ٩٥٨

 
 محد بن علي احلليب  الشيخ شهاب الدين أ

وهو ممن أصابته جذبة العناية اإلهلية حىت حولت جمرى حياته من           
التجارة واألسفار يف سبيلها، إىل العلـم واألخذ عن الشيوخ، ذكر          

اشتغل أول حياته بالتجارة حـىت      :  مبا مثاله    )) النور السافر    ((ذلك  
ه، وكان لـه  صار من أعياا، مث اختار بعد ذلك طريق الفقر إىل اللّ     

: خط حسن، فلقي بالـمسعى مبكة رجالً من أهل اللّه، وقال لـه           
اذهب فقد أعطيناك اخلط واحلظ، فذهب إىل عدن واتصل بالشيخ          
أيب بكر، وتتلـمذ له، والزمه حنو عشرين سنة، واختص بنظـره،           
وخترج به، مث أمره الشيخ أبو بكر بالدخول إىل اهلند واإلقامة ـا،             

يلة حياته، وانتفع به خلق كثري، وأخذوا عنه أخذاً         فدخلها وأقام ط  
 .هـ حبيدر أباد باهلند٩٥١تويف سنة . تاماً
 

 الشيخ حممد بن عبداللّه العيدروس  
أخذ عن اإلمام العدين بعدن، وانتفع به، وتصدر يف مسجده بعد           



 

  )٩٠( 

وفاة ولده أمحد املساوى، وسار سرية حسنة يف املقام، مث ما لبث أن     
 . هـ٩٧٨ وتويف ا عام سافر إىل مكة

 
 الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن باوزير 

وهو من خواص اآلخذين والـمتعلقني بالشيخ أيب بكر العـدين،     
صحبه وانتفع به انتفاعاً كبرياً، والزم جمالسه العامة واخلاصة، وامتأل          

 باجلمع  ))حمجة السالك وحجة الناسك     ((  به، وخدم ديوانه املسمى     
 ره مبقدمة مسهبة عن مناقب اإلمام العدين وكراماته        واحلفظ، وصد

اليت رآها أو مسع ا يف عصره، كما أحسـن يف وصـف شـيخه        
 .وأحواله العالية، ونقلنا يف قسم عاداته وأحواله تلك النبذة املباركة

 
 الشيخ جوهر بن عبداللّه احلبشي 

 وهو املتـأخر  -يعتقد أن هناك شخصني حيمالن هذا االسم، أحدمها         
 وأمـا الشـيخ    .  أخـذ عـن اإلمـام العـدين وانتفـع بـه            -زمنا

 والــمدفون جبـوار     -وهو املتقدم زمنـا   -جوهر بن عبداللّه اآلخر     
 فتـذكر مصـادر     -يف حارة البصال قدميا   -مسجده املعروف يف عدن     

التاريخ أنه لـم يأخذ عن اإلمام العدين، بل مات قبله مبئتني وثـمانني            



 

  )٩١( 

تشابه األمساء، ولعل جوهرا املذكور أنـه       عاماً، واإلشكال حاصل يف     
أخذ عن اإلمام العدين هو املعروف باحلبشي، وأما اآلخر فهـو البـهاء           
جوهر بن عبداللّه العدين، عاش يف عهد امللك املسعود بن أقـيس بـن              
حممد بن أيب بكر بن أيوب آخر ملوك األيوبيني يف اليمن، وكان عبـداً              

يشتغل بتجارة القماش، وكـان معروفـاً       عتيقاً متسبباً يف اخلان بعدن،      
اهة واألمانة حسن املعاملة، وهو الذي بىن املسجد املعروف بامسه          نـزبال

 .  مبدينة عدن)) جوهر ((يف حارة 
وليس صحيحاً ما يشاع من أن جـوهرا كـان عبـداً للسـيد              

. م١٢٢٨هـ املوافق   ٦٢١ العيدروس، فإن جوهر األول مات سنة     
 .ممن أخذ عن اإلمام العدين الثاين فهو وأما جوهر

 
 الشيخ عبدالعليم احلواجيي  

 أحد املريدين املخلصني وطلبة العلـم املتعلقني صـدقاً بالشـيخ          
أيب بكر العدين، التزمه وقرأ عليه، وأحسن االرتباط به، وكان بعد           

اجلـزء اللطيـف يف التحكـيم       ((خترجه وانتفاعه سبباً يف تـأليف       
خ أبابكر العدين نصبه شيخاً وأجازه      ، حيث ذكر أن الشي    ))الشريف

وحكمه، وطلب احلواجيي من الشيخ أيب بكر العدين أن مينحه كيفية     



 

  )٩٢( 

 )) اجلزء اللطيـف  ((التحكيم واإلجازة، فجمع الشيخ أبوبكر رسالة   
  .)١(استجابة لطلبه وحتقيقاً لرغبته

 
  )) صاحب مكة ((الشيخ عبداللّه بن أمحد باكثري 

ق النبيل، ولد بترمي وا نشأ وتعلـم وتـرىب         الشيخ الفقيه واحلاذ  
وتفقه على كوكبة من رجال الوالية والرعاية، ويف مقدمتهم سيدنا          
اإلمام عبداللّه بن أيب بكر العيدروس، كما أدرك جزءاً من مظهـر            
اإلمام أيب بكر بن عبداللّه يف ترمي وعدن، وأخذ عن االبن، كمـا             

قام ا بقية حياته، وكـان      أخذ عن األب، مث رحل إىل احلرمني وأ       
دأبه استقبال الوافدين من حضرموت، واالعتناء ـم، وترتيـب          

 .أمورهم يف مكة والـمناسك
وقد تويف الشيخ عبداللّه بن أمحد باكثري مبكة ودفن ا ليلة السبت         

 . هـ٩٢٥ ربيع ثاين عام ١٣
 

                                                 
 . ٢٠٩ص  ))  اموعة العيدروسية (() ١(



 

  )٩٣( 

 الشيخ نعمان بن حممد املهدي 
يدروس العـدين يف كتـاب      ورد خربه وأخذه وتعلقه باإلمام الع     

هات يا حـادي    : شرح قصيدة ((، وورد أيضاً يف     )١ ())العقد النبوي ((
، وذُكر يف الكتـابني نـص حلكايـة جـرت           )٢())فقد آنَ السلو  

للـمذكور مع سيدنا اإلمام العدين ظهر فيها كرامة جلية له بربكة           
صدق تعلقه، ومفادها باختصار حصول رؤيا منامية للشيخ نعمان         

سافر يف مركب، وحصل يف املركب بعض العطب، ودخـل      وهو م 
املاء، وأيقنوا باهلالك، فأخذته ِسنة، ورأى اإلمام العدين جـاء إىل           
املركب وبيده منديل أبيض فسد الثغرة اليت دخل منها املاء، فلـما           

 .)٣(استيقظ بشرهم بالفرج، فكان األمر كذلك 

                                                 
 ) .١٢٧: ٢())  العقد النبوي (() ١(

 ، الكتاب لإلمام عبدالرمحن بن مصطفى العيدروس املتويف مبصـر عـام             ٦٨ص) ٢(
، ويسـمى   ))  الفتح املبني من أنفاس العيدروس فخر الدين       (( هـ، وامسه    ١١٩٢
 . وال يزال خمطوطا)) تشنيف الكؤوس من محيا ابن العيدروس ((أيضا 

  .١٤٣املرجع السابق ص) ٣(



 

  )٩٤( 

 الشيخ حممد الطهطاوي املكي  
:  شرح قصيدة((دالرمحن بن مصطفى العيدروس يف ذكره السيد عب
، وأشار إىل أخذه وتعلقه باإلمام العدين، وذكر        )١( ))هات يا حادي    

يف السياق وقائع كرامة جرت لإلمام العدين بعد استماعه لقصـيدة          
 .مدحه ا أحد التالميذ

 
 األمري مرجان بن عبداللّه الظافري  
لوهاب، توىل احلكم من بعده،     موىل السلطان الظافر عامر بن عبدا     

وأظهر احلزم يف قيادته وسلطانه، وكان له تعلق كبري وتولع عظـيم         
 .واعتقاد يف اإلمام العدين

وروت عنه بعض كتب التراجم كرامات خارقة أجراها اللّه أمام          
عينيه لسيده اإلمام العدين، وخاصة يف احلروب اليت خاضـها مـع            

 لبحـرق  )) مواهب القدوس (( سيده عامر بن عبدالوهاب، وجاء يف    
لو شئت أن أملي من كرامات : قول األمري مرجان عن اإلمام العدين     
 .اإلمام العدين كتاباً جملداً ألمليت

                                                 
  .٩٨املرجع السابق ص) ١(



 

  )٩٥( 

وقد صار األمري مرجان بعد توليه اإلمارة صاحب كلـمة نافذة          
حىت على مواليه من آل طاهر احلكام، وكان أهل اجلبـال بتعـز             

والء ألحد من بـنـي طاهر إال إذا رضي        ونواحيها ال يدينون بال   
:  ما مثالـه     ١٤٨، وأورد من ذلك ص      )١(عنه األمري مرجان بعدن   

 خرج األمري مرجان من عـدن إىل        -هـ  ٩٢٦ أي سنة    -وفيها  
التالج وصحبته الشريف عبد اللّه بن شيخ بن عبداللّه بن أيب بكـر          

م بتربتـه،  العيدروس، وهالل عتيق الشيخ أيب بكر العيدروس والقائ   
وقدم الشيخ عبد امللك من حلج إىل التالج، فاجتمع بـه األمـري             
مرجان ومن معه فبايعه األمري وحلف له وأمره بالتقدم إىل اجلبـل            

ل إىل  نـزومقاتلة ابن عمه الشيخ أمحد بن حممد، فإذا صفي اجلبل           
 .)٢(حلج ودخل عدن

ده، وعلى  وبقي األمري مرجان وفياً لإلمام العدين ولـمقامه من بع        
 تـاريخ   ((يده مت بناء رباط العيدروس جبوار املسجد كما ذكـره           

 .٨٦ ص))الشحر 
                                                 

، ١٤٦ بوقـائع وردت يف ص     )) تاريخ الشـحر     ((ذكر ذلك يف الطيب بافقيه يف       ) ١(
١٥١، ١٤٨.  

  .١٤٨ )) تاريخ الشحر (() ٢(



 

  )٩٦( 

م ودفن حتت سـقف   ٩٢٧وكانت وفاة األمري مرجان بعدن سنة       
 هـ دفن يف قرب األمري مرجان       ٩٧٢قبة اإلمام العيدروس، ويف سنة      

القبطان صفر الرومي الذي جاء يف جيش لــمحاربة اإلفـرنج،           
 )) تاريخ الشحر    ((اهـ  . ر وعاد إىل عدن ومات ا       ومرض يف البح  

  .٣٧٥ص
@

òí‹räÛa@éÛbàÇc@
كان الفن النثري يف عصر اإلمام العدين ميثل صورة راقية يف فـن             
التعبري أكثر مما يعربه الشعر، وذاك يعود إىل املدرسة الصوفية الـيت            
اعتىن رجاهلا بالـمكاتبات والـمراسالت بأسلوب ذوقي حيمـل        

 السامية والعبارات الرصينة الدائرة يف قاموس التصوف، وتفيد    املعاين
 .املعاين اليت يذوقها كل منهم عند مكاتبته لشبهه ومثله

وقد بقيت لنا من مناذج الكتابة النثرية لإلمـام العـدين بعـض             
املكاتبات والوصايا والـمقوالت، نتناول هنا منها مكاتبة نثريـة         

 : محن بن علي بترمي، وهي وشعرية مرسلة إىل الشيخ عبدالر
بسم اللّه الرمحن الرحيم، احلمد للّه رب العالـمني، والصالة والسالم          

 .األمتان األكمالن على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلـم



 

  )٩٧( 

من الفقري إىل اللّه تعاىل اململوك العبد الرق أيب بكر بن عبداللّـه             
  :)١(علوي لطف اللّه به 

مي املقابل بالتبجيل والتعظيم املشتمل على  فقد ورد يف الكتاب الكر    
 إنه مـن    ﴿: الدر النظيم، والزهر الفائق البسيم، الذي حيق أن يقال        

 الوارد من الشيخ األوحد،     ﴾سليمان وإنه بسم اللّه الرمحن الرحيم       
العالـم العلـم املفرد، سيد الشرفا وسبط املصطفى، ورضيع ألبان         

ف رموز الدقائق، زين األدبـاء،      الصفا والوفا، حبر احلقائق، وكاش    
ولسان العرب العرباء، ذي األخالق الرضية، والشمائل املرضـية،         
واهلمة العالية األبية، واألنفاس العلوية القدسية، وجيه الدين، وبركة         
املسلـمني، سليل الصاحلني، واسطة عقد الشرف الثمني، الشـيخ         

ن بن علي ابـن     األجل الويل الصاحل، الساعي يف املصاحل، عبدالرمح      
الشيخ أيب بكر رضي اللّه عنهم آمني، ونفعين م، فقبلتـه تقبيـلَ             
مقتطٍف من رياضه، مغترٍف من حياضه، متربٍك مبواضع أقالمـه،          

هت طَـريف يف    نـزمعترٍف بإنعام تودده وشامل إكرامه وإنعامه، و      
حدائق براعته، وما أودعه من جواهر بالغته، فشكر اللّـه أنامـلَ            

                                                 
 .األبيات الشعرية لعبارة مجلة من ضمن الرسالة بعد هذه ا) ١(



 

  )٩٨( 

سطرت سطوره، ونظمت منثوره، واقتطفت مـن ريـاض األدب          
 .زهوره، وأطلعت يف مساء البالغة كواكبه وبدوره

وما أهديتم من السالم فخصكم اللّه بأضعافه، وغمـركم مبنـه           
 وما حدث فيها مـن الفـنت    وألطافه، وما جاء به من علوم البالد،      

والفساد، فالرجاء يف اللّه أن يزيل الشر وينفي كل حمذور، ويطفي           
نار الفنت، وميحي منها سائر اليمن، ما ظهر منها وما بطن، والبالد            
وإن حصل ا ما ترى فاحلوطة باللّه مث بربكة السـلف حمفوظـة،             

وهي موضع  وبعني العناية والرعاية إن شاء اللّه ملحوظة، وكيف ال          
 .مهابط الرمحة والسكينة، وموطن أقدام األولياء والصاحلني

 : وقد أحسن سيدنا اإلمام السبكي رضي اللّه عنه 
معـىن ــا أصــبو وآويويف داِر احلديث لطيف  ٍشــر  إىل فُ
 مكاناً مسـه قَـدم النـواوي      لعلي أنْ أَمـس حبـر وجهـي

 

 .)١( ومواهبه يف مجيع األحوال جزيلة وعوائد اللّه لـم تزل مجيلة،
 : ويف آخر املكاتبة جاء ما مثاله 

                                                 
للـمكاتبة بقية مطولة لـم نثبتها هنا، وميكن للراغـب االطـالع عليهـا يف              ) ١(

 .١٩٨ ص))اموعة العيدروسية((



 

  )٩٩( 

ويف النفس من الضيق ذا الوقت من عدم اانس كثري، فلــما         
آنست منك األنس، وعرفت منك أنك حتب البسط، كان كمـن           
جر راً حمبوساً، فال تعتب على كثرة البسط، فإنه من صفاء املودة،            

حيب اململوك أن يبديها لكم لـما غلب الـود         ويف القلب نصائح    
 .وصفا احلب

اعلـم أن هذا الزمان خصوصاً عندكم الغالب على أهله عـدم           
الوفاء، وإظهار القبيح واجلفاء، وصرمت بني أظهر أعداٍء للدين جبلوا          
على حمبة إذاعة مثالب أهل املناصب، وقبيلتنا الغالب عليهم عـدم           

يس يف األفعال، فال جيروا على أنفسهم إال        االحتراز يف األقوال والتلب   
 .زيادة سوء ظن فوق ما جبلوا عليه

وأنت بسالمتك قد جعلك اللّه مفرداً، وإفرادك من غري اختيار من       
زمان أبيك يف احلافة والبيت والــمسجد والطبـع، فالصـواب           
اعتزالك منهم قلباً وقالباً وأبقالك على ما اختار اللّـه لـك فهـو             

ة، وال تدخل نفسك يف األمور الصـادرة مـا بـني            أعلـم باخلري 
الكبار سادة والصغار أوالد، وال ميكن العصبية مع        : إخوانك، وقل 

حايل يضعف عن اخلصومات وخمالطة أرباب      : أحد على أحد، وقل   
أنا منفصل من زمان الوالد ورغبت يف االعتزال عـن          : الدول، وقل 



 

  )١٠٠( 

أحبكم اجلميع،  كله لعلـمي بضعف حايل فال تكلفوين سوى أين         
فهذا هو األصلح ألم ال يتبعون ما أمرت وال حتسن منك العصبية            
مع أحد دون أحد مع ما يف املخالطات من اآلفات ما يذهب الدين             

راحوا : واجلاه والـمروءة، وأكثر ما يتعبنا قول الشامتني احلاسدين       
أهل اخلري وبقي من ال ينفع، وال عاد على رسم الفقـراء سـواك،              

لّه عليك ورسوله ال تدنس قميص سلوكك بسـليط خمالطـة           فبال
فواللّه ما جتشـمت    .. أف لرئاسة تناط م   .. أوباش ترمي ورعاعها  

الفرقة وحليت يل الغربة إال لكراهة تلك املخالطات والـمعامالت         
 .من خسران الدين والدنيا

وبعد فاعلـم سيدي أين إذا ذكرت بعدي عن التـرب املنيفـة            
شريفة وعدم زيارة املشايخ حيصل التعب الكلـي، وإذا         والضرائح ال 

رجعت أذكر ما قاسيت من مريِر عشرة العشرية وعدم احتفـاهلم           
وسـيان  -مبراعاة املروءة، وِقلِّ امتثال العاقل، وعدِم رمق العواقب         
 أحببـت   -عندهم عدوهم وصديقهم يف إفشاء غوايب أسـرارهم       

والشيء يتعبـنـي سوى   الغربة وذقت هلا حالوة كائناً ما كانت،        
أن أموت يف غري ترمي، فالدعاء الدعاء الدعاء أن اللّه تبارك وتعـاىل        

 .سبحانه جل ذكره أن جيعل مويت بترمي



 

  )١٠١( 

وبعد فخامتة كتايب نسأل الدعاء أن خيتم للجميع خبـري الـدنيا            
  .)١(والدين واآلخرة حبق حممد وآله آمني

püìÔß@åß@xˆb¹‘ëŠ‡îÈÛa@âbß⁄a@@
شيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن باوزير يف مقدمة الـديوان         مجع ال 

 نبذاً من املقوالت النافعة اليت مسعها       ))حمجة السالك وحجة الناسك   ((
 :يف جمالس متعددة من شيخه اإلمام أيب بكر العدين ومنها

 

 منوذج من مقوالته يف العقيدة
من، إن اللّه مسيع بصري، قادر حي، قيوم مهي       : قال رضي اللّه عنه     

أول آخر، ظاهر باطن، أبدي أزيل، ليس ألوليته ابتداء وال آلخريته           
انتهاء، ليس له شريك وال قرين، وال نظري وال معني، تقدست عن            

هت عن األمثال صفاته، يسـمع مـن غـري          نـزاألشباح ذاته، وت  
أصمخة وآذان، ويرى من غري حدقة وأجفان، ال تدركه األبصـار           

يف اخلبري، ليس هو من شيء وال يف        وهو يدرك األبصار وهو اللط    
شيء وال فوق شيء، إنه لو كان من شيء لكان مسبوقاً، ولو كان             

                                                 
 .٢٠٠ ص)) اموعة العيدروسية (() ١(



 

  )١٠٢( 

يف شيء لكان حمصوراً، ولو كان فوق شيء لكان حمموالً، لـيس            
كمثله شيء وهو السميع العليم البصري، جل وعال عمـا يقـول            

 .الظالـمون علواً كبرياً
الـرمحن علـى العـرش      ﴿: وقال رضي اللّه عنه يف قوله تعاىل      

 :﴾استوى
استوى ليس هو استواء وقوع وحلول بل هـو اسـتواء ملـك             

 ال تفضـلوين علـى   ((: وحكم، وقال صلى اللّه عليه وآله وسلـم   
 ؛ ألنه صلى اللّه عليه وآله وسلـم رقـى إىل          ))أخي يونس بن مىت     

العرش والكرسي ويونس هبط إىل أسفل األرضني وكانا سواء بني          
، ﴾واسـجد واقتـرب     ﴿: بحانه وتعاىل، وقال تعاىل     يدي اللّه س  

فعلـم أن ال ثَم جهة ألن القائم أقرب إىل السماء من السـاجد،             
 .تعاىل عن إحاطة العقول واألفهام

خلق الكائنات بقدرته، وأقامها مبشيئته، ال يتصل ا وال ينفصل          
عنها، بل هو كما شاء، كيف شاء، وال يسأل عما يفعـل وهـم              

  .)١(يسألون

                                                 
   .)) اموعة العيدروسية (( من ٢٣٧مقدمة الديوان ص) ١(



 

  )١٠٣( 

 منوذج من مقوالته يف التقوى وحسن الظن  
: عليكم بتقوى اللّه، فإن اللّه تعاىل قـال         : وقال رضي اللّه عنه     

واتقـوا اللّـه    ﴿: ، وقال تعاىل    ﴾وتزودوا فإن خري الزاد التقوى    ﴿
 .﴾اآلية..ويعلـمكم اللّه 

ليس ﴿عليكم حبسن الظن يف اللّه عز وجل        : وقال رضي اللّه عنه   
لوا وجوهكم قبل املشرق والـمغرب ولكن الرب من آمن         الرب أن تو  

 .﴾اآلية .. باللّه واليوم اآلخر والـمالئكة والكتاب والنبيني 
 وتعاونوا على   ﴿: واإلميان هو حسن الظن والتصديق، قال تعاىل        

فسوف يأيت اللّه بقـوم حيبـهم       ﴿: ، وقال تعاىل    ﴾الرب والتقوى   
 .﴾وحيبونه

  مـا   ((: لـما سأله عن الساعة فقال له      وقال يف حديث اإلعرايب     
حب اللّه ورسوله، فقال له صلى اللّه عليه وآله         :  قال ))أعددت هلا؟ 
، وحسن الظن دليل على السعادة ، ))  أنت مع من أحببت((: وسلـم

  .)١(ويرجى لصاحبه حسن اخلامتة عند املوت
ما خسر صاحب حسن ظن وإن أخطـأ،        : وقال رضي اللّه عنه     

                                                 
   .٢٢٨ ص)) اموعة العيدروسية (() ١(



 

  )١٠٤( 

 : بعض قصائده وقال يف 
ظَـين احسـنت ريب بك  ملْــزم فإنــه خــري 

ــم االَكــربنـــزوإنــه الك ــه اإلســم االَعظ  وإن
هـو أوىف   : وأكثر ما يوصي رضي اللّه عنه يف حسن الظن، وقال         

عمل يقرب إىل اللّه تعاىل ؛ ألن رسول اللّه صلى اللّه عليـه وآلـه          
  .))منا لكل امرئ ما نوىإمنا األعمال بالنيات وإ((: وسلـم قال

احذروا سوء الظن، فإنه دليل على الشقاوة،       : وقال رضي اللّه عنه   
وخيشى على صاحبه سوء اخلامتة، والعياذ باللّه، وقال رسول اللّـه           

من عادى يل وليـاً فقـد آذنتـه         ((: صلى اللّه عليه وآله وسلـم    
ـ  ﴿: ، وقال تعاىل لنبيه يف حق املنافقني        ))باحلرب م أو ال   استغفر هل

، فانظر  ﴾تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اللّه هلم            
إىل املنافقني مع سوء ظنهم ال ينفعهم استغفار النيب صلى اللّه عليه             

 .وآله وسلـم وهو أفضل خلق اللّه تعاىل
 .ما أفلح صاحب سوء ظن وإن أصاب : وقال رضي اللّه عنه 

 
 لياء  منوذج من مقوالته يف زيارة األو

عليكم بزيارة األولياء والتعرف م ، وإن       : وقال رضي اللّه عنه     



 

  )١٠٥( 

صحت النية ، وثبتت العقيدة ، فإن عالــم الغيـب والشـهادة             
مرتبطان كالروح واجلسد، ال تأيت بركة من عالــم الغيـب إال            
بواسطة حركة من عالـم الشهادة، وعليه الدليل بقوله جل وعال          

، ﴾اآليـة   .. وهزي إليك جبذع النخلة      ﴿:لـمرمي عليها السالم    
، فجعل اهلز   ﴾أَِن اضِرب بعصاك البحر   ﴿: ولـموسى عليه السالم    

وحركة العصا من عالـم الشهادة سبباً للربكة النازلة من عالــم           
 .)١(الغيب

 
 منوذج من مقوالته يف الطاعة وخطر املعصية  

لى احلق  ع:  أي –إياكم واالستدالل عليه    : وقال رضي اللّه عنه     
 عنه عند معصيته، وإياكم     )٢( مع طاعته، وإياكم والتنفر    -جل وعال 

 .واإلياس من رمحته يف أي حال كان
ال تستقلوا الطاعة وإن كانت يسرية فـإن        : وقال رضي اللّه عنه     

فيها رضى اللّه، وال تستحقروا املعصية وإن كانت صغرية فإن فيها           
 .غضب اللّه وأبغض ما عليه 

                                                 
 .٤٣٩ ص)) اموعة العيدروسية (() ١(

 .الدالل املؤدي لالتكال، وبالتنفر اليأس: املقصود هنا باالستدالل) ٢(



 

  )١٠٦( 

إن اللّه  : للّه عنه لـمن ميشي بالنميمة ويتعاطى الغيبة      وقال رضي ا  
وال يغتب بعضكم  بعضاً أحيب أحدكم أن        ﴿: سبحانه وتعاىل قال    

مناع للخـري  .  مهاز مشاء بنميم ﴿:  وقال تعاىل    ﴾يأكل حلم أخيه  
 املسلــم مـن     ((: وقال صلى اللّه عليه وسلـم       . ﴾معتٍد أثيم   

وهـل يكـب    : ، وقال أيضاً  ))سلـم املسلـمون من لسانه ويده      
 الناس يف النار على وجوههم أو على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم؟ 

 : وقال رضي اللّه عنه 
 ما خال يا فىت جـرح اللسـان       كل جـرح عالجـه ممكـن

ما عري أحدكم أخاه ببلية إال وابتاله اللّه ا         : وقال رضي اللّه عنه     
لو عيرت  : رم اللّه وجهه    أو بأعظم منها، قال علي بن أيب طالب ك        

 .امرأةً باحلَبل خلشيت أن أَحبل
إياكم والكرب واحلسـد فإمـا حيبطـان        : وقال رضي اللّه عنه   

احلسنات وميحقان الربكات كما متحق النار احلطب، قـال اللّـه           
، ﴾ إال إبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين         ﴿: سبحانه وتعاىل 

ستكربون عن عباديت سيدخلون جهـنم       إن الذين ي   ﴿:وقال تعاىل 
أم حيسدون الناس على ما أتاهم اللّه من ﴿: ، وقال تعاىل    ﴾داخرين  
 .﴾فضله



 

  )١٠٧( 

 أول ذنـب    - أي الكرب واحلسـد      -مها  : وقال رضي اللّه عنه     
كلـما أفاض على عباده نعمة ازداد      : عصي به اللّه عز وجل، وقال     

 : يت احلسود غيظاً، وكان كثرياً ما يتمثل ذا الب
 يا ظالــماً وكأنـه مظلـوم      طَعنـةً:قل للحسود إذا تنهـد
 احلسود ال يسود أبداً،     ((: يف الكتب األوىل    : وقال رضي اللّه عنه   

  .))واخلبيث ال خيُرج إال نكداً 
 

 منوذج من أدعيته رضي اللّه عنه  
اللّهم أَِجرنا من غري ضرر، وأغننا من غري بطَر، اللّهم أجرنا مـن             

 .غري ابتالء، وأغننا من غري امتالء
اللّهم ارزقنا  : وكان دعاؤه رضي اللّه عنه يف غالب حماضر ذكره          

من العقول أوفرها، ومن األذهان أصفاها، ومن األعمال أزكاهـا،          
ومن األخالق أطيبها، ومن األرزاق أجزهلا، ومن العافية أكملـها،          

لّه علـى سـيدنا     ومن الدنيا خريها، ومن اآلخرة نعيمها، وصلى ال       
  .)١(حممد وآله وصحبه وسلـم

                                                 
  .٢٤١ ص)) اموعة العيدروسية (() ١(



 

  )١٠٨( 

 منوذج من مقوالته يف الفرق بني الشريعة واحلقيقة  
وقال رضي اللّه عنه جواباً لسؤال ورد عليه من بعـض الفقهـاء            
يسأله عن الفرق بني الشريعة واحلقيقة رداً كافياً وجواباً شافياً هذه           

 : صورته 
ـ        ه وهـو احلامـد لنفسـه       بسم اللّه الرمحن الرحيم، احلمـد للّ

والـمحمود، ومنه انبعاث القصد للقاصدين وهو املقصود، خلـق         
لعبده إرادته بإرادته، وأثبته حىت أقام عليه حجته، وبإثباته له أقـام            

وأن لـيس   ﴿: عليه أمره ويه، وجازاه على مقتضى سعيه، فناداه         
ومـا  ﴿: ، وتارة أقام نفسه ونفـاه فقـال       ﴾لإلنسان إال ما سعى   

 .﴾ون إال أن يشاء اللّهتشاؤ
فحصلت احلرية، وعميت األبصار والبصرية، فوفق من يشاء مـن          
عباده مبكنون علـمه، فوقف مع الشريعة حببه، ومع احلقيقة بقلبه،          
فالعلـم املتجلي على اجلسم علـم ظاهر، وهو علـم الشـريعة،          
والعلـم املتجلي بالقلب علـم باطن، وهو علـم احلقيقة، فأقـام          

اإلسالم على أركان، القائم ا جوارح األبدان، وأقام حقيقة         ظاهر  
اإلميان واإلحسان على يقني وبيان، القائم ا تصميم اجلنان، ولكن          
لـما خفي عن األمساع احلسية ما بالقلب جعل هلا ترمجانا، وهـو            



 

  )١٠٩( 

 .اللسان، فارتبطت الشريعة باحلقيقة، واحلقيقة بالشريعة
ة الواقفون مع العلـم اخلـايل عـن        فمن ها هنا قال أهل الشريع     

ما سوى الشريعة كفر، فصدقوا من وجه وأخطـأوا مـن           : العمل
مـا  : وجه، وقال املترمسون بألفاظ احلقيقة العارون عن التحلي ا          

سوى احلقيقة شيء، فصدقوا من وجه وأخطأوا من وجه، فناداهم          
 أما مسعتم شاووش التوفيق، علـى     : أهل اجلمع من أرباب الدعوة      

؟ ﴾والذين جاهدوا فيهم لنهديهم سـبلنا     ﴿: قارعة الطريق، ينادي    
فاالجتهاد هو الشريعة، وهو تعاطي أقوال الشريعة باألعمال ليهديه         
سبله، وهو احلقيقة، فمن هاهنا لـمن تعرفـوا احلقيقـة لعـدم            
استعمالكم الشريعة، ويا أيها املترمسون بألفاظ احلقيقة لـم حتصل         

 .)١(جتهاد على أوامر الشريعة، واجتناب مناهيهالكم اهلداية إال باال
 

 اجلزء  ((ومن أهم أعماله النثرية رمحه اللّه ونفع بع رسالته املسماة           
 كتبها ألحد تالمذته ومريديه، وهو      ))اللطيف يف التحكيم الشريف     

الشيخ الصاحل الفقيه عفيف الدين عبدالعليم احلواجيي، وصدرها بعد         

                                                 
  .)) اموعة العيدروسية ((  من ٢١٨للـمقالة بقية يف ص) ١(



 

  )١١٠( 

 : براعة االستهالل بقوله
أما بعد فقد سألين الولد العزيز الناصح، الفقيه الـويل الصـاحل،            
عفيف الدين الشيخ عبدالعليم احلواجيي أن أنصبه شـيخاً وألبسـه           
اخلرقة، وآذن له يف إلباسها لـمن شاء، وسألين عن كيفية التحكيم           
املتعارف بني املشايخ رضي اللّه عنهم، فأجبته إىل ذلك واستخرت          

يف مجع جزء لطيف أُبين فيه إلبـاس اخلرقـة الشـريفة،            اللّه تعاىل   
 .اهـ.وأوضح ما ورد فيها وعليها، وباللّه التوفيق

وقد أورد اإلمام العدين يف هذه الرسالة كافة أسانيد لبس اخلرقـة           
عند أهل التصوف وطرقها اليت وصلت إليه، واسـتدالالت أهـل           

يف شـأا،   الطريق فيها، وما جرى من اخلالف بني أهل العلــم           
إا بدعة، مث استطرد املؤلف لتفصيل معىن البدعـة         : وقال بعضهم 

وأقسامها، ومن ذلك انتقل إىل ذكر أصناف لبس اخلرقـة وآداب           
 : لبسها، وأشار إىل صفة أخذ العهد وهي 

 أن يذكر الشيخ للـمريد آداب التوبة، ونسبتها، مث يضـع           -١
، ويعرفه بـأن الشـيخ      باطن يده اليمىن فوق بطن يد التائب اليمىن       

 .والـمريد مشتركان يف التوبة
أعوذ باللّه من الشيطان الـرجيم،      :  يرفع الشيخ صوته ويقول    -٢



 

  )١١١( 

وأسأله التوبـة   ) ثالثاً(بسم اللّه الرمحن الرحيم، أستغفر اللّه العظيم        
والـمغفرة والتوفيق لـما حيبه ويرضى، وصلى اللّه على سـيدنا          

 .مد للّه رب العالـمنيحممد وآله وصحبه وسلـم، واحل
 .إخل.. ويتبعه املريد يف قوله

واستطرد املؤلف إىل صيغ أخرى مستحسنة يف أخذ العهد، وأشار          
إىل شيوخه الذين ألبسوه اخلرقة، والرسالة قيمة يف موضوعها وفنها،        
وهو السند العلـمي والروحي الذي تتوثق به طرق األخذ والتلقي          

شف الباحث مـدى االهتمـام      عند أهل ذلك العصر، ومنها يست     
 . التربوي وتوثيق أسانيده وصالته يف حياة السلف الصاحل
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يزخر ديوان اإلمام العدين بالعديد من القصـائد ذات األغـراض           
الشعرية عند الصوفية، وكما هو معلـوم أن للشـعراء الصـوفيني            

ات ذات مدلول ليست كلها     وجدان راق وأسلوب رصني وكلـم    
على ظاهرها، خصوصـاً يف التعـريض بالــمسميات احلسـية           
كالسكر، واخلمر، والكؤوس، وسهام العني، وهند، ولبىن، وليلى،        

: نشوة الذكر والفكر، والكؤوس   : وغريها، فاخلمرة عندهم والسكر   
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عبارة : إشارة للسبب والواسطة املؤدي إىل النشوة، والرموز األنثوية       
ض مقتضى احلال الذي يعتري الشاعر عند تعبريه، وكلـها          عن غر 

تدور يف مستوى اجلمالية الوجدانية، واستفراغ كافة املعاين احلسية         
يف مستوى اللذة الظاهرة لتعرب عن وجـدان راق، غلـب علـى             
اجلوارح، فأنطق اللسان بنشوة الوجدان على املسـتوى الـذوقي          

 .اإلنساين 
ن هذا النمط الغزيل، وإمنا توجد      وليست كل القصائد الصوفية م    

بينها أغراض أخرى كالوعظ، وحماسبة النفس، والتزهيد يف الـدنيا          
وحطامها، وعلى العموم فالنص األديب الصويف مدرسة متفردة عن         
غريها، وال يحسن من منعدمي ذلك الذوق أن يرضخوا قصـائد           
 التصوف إىل حمسوسات الذهن الشهواين الرخيص، وإذا كـان يف         

الصوفية من صار هدفاً للـمز والغمز والتنقـيص مـن خـالل            
النصوص فإن التعميم ذا احلكم على كل الصوفية جمانب للحـق،           

ال حاجـة   وانشغال مبادة فكرية منقرضة بانقراض رجال ذوقهـا         
 .لالنشغال ا وحتجيم أمرها 

والواقع الفكري والعاطفي املعاش اليوم هو أدعى لالهتمام بـأثر          
ان الرخيص املدمر للسلوك واحلياة والشرف، وأقول هذا ليس         الوجد
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تروجياً للغزل الصويف، ومدحاً لقاموسه اخلمري املعنـوي، وإمنـا          
تأكيداً على ضرورة إعطاء كل مدرسة حجمها ومقامهـا الـذي           
تنطلق منه وجدانياا، ال من حيث حماكمة الكلـمات والعبارات         

 . ومدرستهوعزهلا عن حقائق حال قائلها وزمانه
وهذا احلكم جير نفسه على كل تراث التصوف، ولـيس علـى            

وأكثـرهم  -اجلانب األديب فقط، فالناقدون اإلسـالميون اليـوم         
املتخرجون من مدرسة الشك الديكارتية والبافلوفية وأشباها مـن         
مدارس النقد ومدارس علـم النفس احلديثة، وال خمرج هلـم مـن         

 هم  -كما يقولون -لوا على عواتقهم     هؤالء قد مح   -أثرها وتأثريها 
تنقية التاريخ واألدب والعلوم اإلسالمية من الشوائب العالقة ا من          
آثار التصوف والوضع والنحل والغنوص وما شاكل ذلك مبقاييس         
أجنبية وغريبة عن اإلسالم ذاته، وهلذا آل ـم هـذا االنـدفاع             

أن مقـاييس   واحلماس إىل وصم األوائل مبا ليس فيهم، ويظنـون          
نقدهم إسالمية خالصة، وأىن هلم ذلك، والــمرء منتسـب إىل           
مدرسته اليت بنت تركيب فكره ووجدانه ومواقفـه وتوجهاتـه،          
          وغالب مدارس املسلـمني من ألفها إىل يائها اليوم منطويةٌ نفسيات
 تالمذِتها وثقافام على آثار نشاط املدرسة االستعمارية احلديثـة         
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 مبا  -املدرسة االبتدائية إىل مرحلة الشهادات العليا     من أول هياكل    -
ال يجرد أقالمهم وال ألفاظهم عن آثـار التراكمـات التعليميـة            

 .املشبوهة 
واخلري كل اخلري يف إعذار املسلـمني، واإلشفاق م من كيـد           
األعداء املتربصني الذين يوغرون صدر املسلـم علـى املسلــم،          

 إجياد الفرقة واخلالف، مع أن يف األمـر         ويبدعون غاية اإلبداع يف   
سعة، ويف اإلنصاف عند الدراسة ميزان عدل ال حييـف إذا كـان          

 .الوزان عدالً يف ذاته، مسحاً يف معامالته، خملصاً يف أعماله ونياته 
وقد استخلصنا هنا بعض النماذج الشعرية لألغراض اليت يطرقها         

تهجه، ونود أن نلفـت     شاعرنا العدين، واألسلوب الذوقي الذي ين     
القارئ إىل أننا توخينا االختصار يف هذه النماذج جتنبا لإلطالة عليه           

 . مبا يتناسب مع الوحدة املوضوعية للقصائد 
وغالب أشعار ديوان اإلمام العدين من الغزليات ذات العبـارات          
الشعبية املنشدة بأصوات غنائية، وبأسلوب غري متكلف، وقد خيرج         

د العروض املألوفة، وميزا األدبية تنوع مطالعهـا        بعضها عن قواع  
اإليقاعية على أصوات اإلنشاد السائد آنذاك عند صوفية الـيمن،          
وقاموسها اللغوي ممزوج بني اللّهجة الشعبية واأللفـاظ العربيـة          
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الفصيحة البارزة يف قالب أديب مقبول ؛ وكثرياً ما مييل إىل استخدام            
يف بعض مناطق اليمن وخاصة يف التـهائم        األلفاظ الشعبية املتداولة    

 :مثل 
ــايل ــز غ ــق يل مع ــايل شاعش ــي ع ــي يل مرتق  وارتق
 )١(وأعطاين يف احلب مطلـويب      شا فـاخر يل بفخـر حمبـويب

 : ومثل 
 ويل رب يعلـم خبايف أمـوري     إذا شا اترك اهلم وواصل سروري
  صائب أرى اللوم عندي خطأ غري    وشا ادخل وشا اجزم بقلب جسور
ومن يف النبيني أكمل وأفضـل      أناشا استجري باجلمال املكمـل

يف تركيب بعض القصائد ضعف البناء الشـعري،        املالحظ   مع أن 
وكثري من السلف عند كتابة الشعر ال يتكلفون الصور والـمعاين،          
وخاصة أن غرضهم هو الدعوة إىل اللّه بـني العامـة، وغالـب             

سماع، فلذلك يتوخون فيها البساطة،     قصائدهم تؤلف لإلنشاد وال   
واللغة املتداولة، وقد أشكل هذا األمـر علـى بعـض البـاحثني             
املعاصرين، وظن أن يف األمر شيئاً، حيث خيتلف الشعر عن النثـر،            
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فالنثر ميتاز لدى عدد من علـماء وشيوخ تلك املراحل بالـمتانة          
مما يشري إىل   وقوة العرض واللغة مع السجع والبيان البديعي الواضح         

غزارة يف اللغة وعمق التصور البياين، ولكن هذه الصـور والقـوة            
اللغوية تنعدم يف بعض األحيان، أو تضعف يف الشـعر، واإلجابـة            

برغم قوم البالغيـة    -العادلة عن هذه الظاهرة أن السلف كانوا        
 ال مييلون إىل الشعر املتكلـف، وال        -الوضحة يف نثرهم وخطبهم   

بل رمبا انتقدوا اهتمـام الشـاعر بالبيـان والبـديع           حيثون عليه،   
وخصوصاً يف جمال الشعر الصويف القائم على األغراض التعليميـة          
والدعوية، ألم حيبون خماطبة العوام مبا يالئم فهمهم، ويؤيد هـذا           
 املنحى ما ذكره شيخنا العالمة احلبيـب أبـوبكر العطـاس ابـن      

ا عن احلبيـب اجلـامع بـني        بلغن: عبداللّه بن علوي احلبشي قال      
علـمي الباطن والظاهر عبد اللّه بن حسني بن طاهر أنه لـما مسع            

 :قول الشاعر 
 وما علي إذا لـم تفهِم البقـر      علي حنت القوايف من معادـا

 :قال رضي اللّه عنه 
 ألنّ يل مقصداً أن تفهم البقـر      تركت حنت القوايف من معادا

ضرموت مدرسة متفردة يف منـهجيها األديب       ومدرسة السلف حب  
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والفكري، وخمالفة بذلك كثري من املدارس األدبية والفكرية ؛ ألن          
غالب شيوخ املراحل اشتغلوا بالدعوة إىل اللّه، وخماطبة العوام، فقل          
أن يأيت نشاطهم األديب حمبوكاً ومنسقاً، ورمبا كان هذا حظ القليل           

 عصر من أدباء وشعراء يـتالءم       منهم فقط، حيث ال خيلو زمن وال      
ذوقهم وتركيبهم البالغي يف أعماهلم األدبية مع املدارس الشـعرية          

 .الراقية
ولقد استفدت هذا املوقف من خالل دراسيت حلياة مجلـة مـن            
علـماء وشيوخ حضرموت عرب ترمجة اجلد علوي املطبوعة املسماة         

ىل حضرموت  ، فقد حكى اجلد علوي قصة عودته إ       )١())لوامع النور ((
متزوداً بالعلـم واألدب من مصر، فوجد مدرسة حضرموت على         

فوصلت إىل وطين ومسقِط    : فصور حاله بقوله  .. عكس ما جاء به   
  شتوصف، وفتا ي هزأ مبنعرف، ويا ال ت َالبالغة رأسي، فألفيت
خريطةَ دماغي، فإذا جلّ ما ا الغي، ووجدت لسانَ الفصـاحِة           

بلدك أرض يِفر ا اِخلريت وسرد املثالة،       : معلناً بقوله   علي باغي،   
 : فقلت يف نفسي بستر احلالة، وتذكرت قول من قال 
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ــا أرض احلراثِة لـو أتاهـا جـرولٌ        ــثىن حراث ــِة الن  جنــلُ احلطيئ
ــاتصدى ا األذهان بعـد صـقاهلا        ــرد ذكــران العقــول إناث  وت

 

دي على كتفي، إذ هتـف داع       فبينما أنا أقلب كفي، وأضرب بي     
رويدك اخلـع   : صرف وجهة القلب ونقلين إىل حالة اجلذب قائالً       

 ..نعليك إنك بالواد املقدس طوى 
 أخطا الطريقةَ من يقلْ خبـالفِ     هذا شراب القوِم سـادتنا وقـد

 

فأفقت فإذا الطريق داللة وإدالل ومقامات وأحوال وقبول وإقبال، 
، وأن احلق مع من جال يف كـل سـر           فعرفت أن من اجلنون فنون    

مصون، فترمست برسوم سلفي، وتركت كل قاطع فيـه تلفـي،           
وأقبلت على الدعوة إىل اللّه تعاىل، وإرشاد الضال مـن اجلهـال،            
وترغيبه يف العمل واألعمال، وسعة رمحة الكبري املتعـال، فتـارة           

اد أستدرجه بقصيدة من حبر احلميين املشهور، وتارة بالتوسل واإلنش        
 .باألشعار املوزونة والسجع املأثور

 
 منوذج من شعره يف الشوق

 : قال اإلمام العدين يف شوقه ألهله وأسالفه الصاحلني 
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 واقِْري السالم أُهيلَ تلك األربـعِ     عرض بِذكري إن مررت بلَعلَـِع
 يا ساكين وادي النقا واألجـرعِ     واشفع وقُـل بتـذَلٍُّل وختشـٍع

 كم ضنى جسمي وسالت أدمعي    في
 وهجرت فيكم من نأى أو من دنا      وبكم لَِبست ِمن النوى حلَلَ الضنا
 إن كان مسكَنكُم بوادي املنحىن    وجعلت حبكُم لنفسـي ديـدنا

 ِحساً فمثواكم معي يف أضـلُعي     
 سـائري شغفي حببكُم سرى يفيا من أُِعـدهم أعـز دخـائري
 يف خاطري وضمائري وسرائري   وبدا وفاض على مجيع مظـاهري
 )١(يف مسمعي منطقييف منظري يف

 
 : ويف الشوق واللوعة للوطن واألهل يقول 

من يف ترمي الف والفـي سـالم        مســـافرين أبلغـــوا عنـــا
ــنا ــبه الغص ــه تش ــن قامت ومــن جبينــه كبــدر التمــام م
ـــمعىن ــن وال ــتمم احلس جيي الطرف قمريي احلمـام     سوم
ــام  واجلســم مــن فرقتــه مضــىن ــا من ــا ن ــاظري م ون
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ــا نســينا لقــاه قولوا لـمن قـد بـرا حـايل ال حيســب ان
ـــمال ــال وال ــه باحل ولــيس مقصــودي اال رضــاه أفدي
ما حـب يف اخلالئـق سـواه        واللّــه أقســم وال أبــايل

 
 : ويقول يف أخرى 

الساجياِت العيوِن الفُتِر الـنعِس     ا مأوى الدمى الكُنِسيا سفْح عِيديد ي   
يا سفح ِعيديد يا وجِدي لِغزالنك      احلالياِت اللُّـما الشنب اللُعـِس
راحلُو يا مأوى اِملالح ِعيديد فْحيا س    رـوالفاتناِت الورى ألباهياِت الن 

 ) ١(سقيا ورعيا لروضاتك ورضوانك   هجورهل ترمحون البعيد القاصي امل
 

 : ويقول يف شوقه إىل عدن
ــدن ــوق إىل ع ــزين الش ــاب ه ــادي الرك ــا ح ــد ي ش
ــن ــوقنا ازداد والوسـ ح وغـاب   نــز عن جفـوين    شـ
ــكن ــا س ــط م ــاطري ق ــاب  خ ــهم كت ــاء من ــذ ج م
ــطراب هـــل درى وردي الـــوجن ــن اض ــيب م ــا بقل  م
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ــاح ــني ف ــك ح ــه ميس ــالون ــب   م ــد طي ــه ق  مياثل
ــراح ــارد الق ــا الب ــب  أو كم ــدل الرطي ــا املن أو كم
ــراح ــىن يل وال سـ ــب ال غـ ــا حبي ــه ي ــك واللّ  عن
ــن ــاهي احلس ــك الب  )١(مشس مـا دوـا سـحاب      وجه

 
 منوذج من شعره يف الوعظ واحلكمة

ــاة ــل املناج ــبت أله ــالم  نص ــل أع ــدس اللي  يف حن
ــوا ــتعذبوا الســهد وامس ــاًواس ــام قيام ــن ن ــام م   اذ ن
ــائف ــتقبلهم لطــ ــرام  واســ ــل وإك ــات فض  ج
ــف ــذة ال تكيـ ــن لـ ــام  مـ ــور يف االوهـ وال تصـ
ــا ــن عناه ــا م ــد ذاقه ــام  ق ــذي ه ــا ال ــام فيه وه
ــا ــق وامس ــتوحش اخلل ــام واس ــايف واالكــ  يف الفيــ
ــي ــى ش ــرج عل ـــم يع  ســواه لــو الم مــن الم  ول
ثـــام وحنـــن أربـــاب االطــابوا وفــاز املخفــون
 ومنتـــهى أمرنـــا اهـــدامنبـنـــي وــدم ِبنانــا
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متضــي الليــايل وااليــام   بالسوف والسـوف تسـويف
ــت ــد تقضـ ــا قـ ــام   أيامنـ ــاين واالوه ــى التم عل
ــب ــل آت قريــ ــقام   وكــ ــدها اس ــة بع والعافي
ــال ــاٍن وإن ط ــر ف ــام   والعم ــرة الس ــن ك ــد م الب
ــام والغيـــد متســـي أرامـــل ــا ايتـ ــا وأطفالنـ  منـ
ــا ــام كنـ ــذكر ايـ كأــا اضــغاث أحــالم   ونـ
ــا ــا فعلن ــى م ــدم عل ــدام نن ــد التنــ  وال يفيــ
ــام  يــا ذا الكســل كــم تــؤخر ــام اىل ع ــن ع توبتــك م
ــاموليســـت تـــدري بعـــام ــاقص او ت  يأتيــك مــن ن
ــا دام   أو هـــل حتققـــت دنيـــا ــد أو هل ــت حل دام
ــمك ـــم خلص ــيس تعل أمـــراً إذا جـــا لاللـــزام ول
ــام  يا كاشـف الضـر يـا مـن ــدره وأحك ــى بق  قض
ــاً ــا مجيعـ عند انقضـا العمـر االسـالم       احفـــظ علينـ
 وأفضــل اجلــود االمتــام  قد جـدت فضـالً باالسـالم
 تــذيقنا هــول االضــرام  حاشــاك بعــد التفضــل
وأنـــت أهـــل لالنعـــام فـــنحن أهـــل لالســـوا



 

  )١٢٣( 

ــى امحــد ــلوا عل ــت وص مكــرراً طــول االعــوام   مت
 : ول أيضاً ويق

عن حضيض اهلوى ذاق اهلـوان      كل مـن لـيس مينـع نفسـه
ــان مــن تــدىن دنــت بــه مهتــه ــاً بالزبرق ــو يكــن عالي ل
ما لطف كـل شـي إال وزان        واصحب اللطف يف كل األمور
ما خال يا فىت جـرح اللسـان        كــل جــرح عالجــه ممكــن
ــيب ــرء الغ ــع امل ــا يوق  يف مجيــع املصــائب خصــلتانإمن
ــذي ــدي لل ــع والتع ليس يعنيه فاحـذر يـا فـالن        الطم
صاحب الصرب يف العقىب معـان      والزم الصـرب يف كـل األمـور
ــك ــك يغلب ــادي زمان كن مسـاير يسـايرك الزمـان       ال تع
أينما كان عـزك هـو مكـان        ال تعرج علـى وطـن وكـن
ــىن ــل الغ ــىن ك ــالغىن الغ التقى ما سوى التقـوى ففـان       ف
يف حياتك ويف األخرى األمـان      بالتقى جيتمـع لـك يـا فـىت
ــزم ــك والت ــك ذنب حسن ظنـك بربـك كـل آن        ال يقنط
ــال ــه احمل ــى اللّ ــىن عل  )١(مطلبك منه للعصمة جنـان      ال مت

                                                 
 .جنون، وقد أثبتها بلهجة العامة: األصل يف اللغة ) ١(



 

  )١٢٤( 

كن قوي اليقني ثبـت اجلنـان       أنت ما كنت حيـاً يف جهـاد
ــه ــح ب ــك ص ــا يقين  )١(فهو حيفظك ما قد شاه كان       وإذا م

 )٢(صح قدم التصوف لك وبان      وإذا كنت مـن أهـل الـيقني

يف القلوب واخلرب عندك عيـان      يتضح سـر أسـرار الغيـوب
ــي ــد ذا ال ينبغ ــالم بع قد حسن ها هنا قـبض العنـان        والك
 األمتـــان مث االكمــــالن والصالة والسالم علـى الـنيب

 
 منوذج من شعره يف حماسبة النفس

عدين حماسبة للنفس وإثارة إىل طبيعتها الروحية، يقول يف ولإلمام ال 
 : ذلك

ال جعي ال جعي ال جعـي       يا عني إن نام اخللي ففي الدجى
ــي  جن الظالم ففي جنانك فـارتعي ــي ومتتع ــي ومتتع  ومتتع
 ال تسمعي ال تسمعي ال تسمعي     يا أُذن إن طال العـذول عتابـه
 منه ارعوي منه ارعوي منه ارعوي     دال يستميلك عن هـواك مفنـ

                                                 
 .شاءه:  العامية، واألصلشاه، وهي كذلك باللّهجة: لضرورة الشعر لفظت) ١(

 .يف البيت زحف) ٢(



 

  )١٢٥( 

 ال ترجعي ال ترجعي ال ترجعـي      يا مهجيت شقي الصفوف وبادري
 ال جتزعي ال جتزعي ال جتزعـي      وإذا أتاك املوت مـن دون املنـا
 ال تطمعي ال تطمعي ال تطمعـي     ال تطمعي من دوـم بسـالمة
  ترتعـي  ال ترتعي ال ترتعـي الغري الرياض املونقات فـإتركي
 ال تدعي ال تـدعي ال تـدعي       ال تدعي ِريب اهلـوى جبهالـة
 فله اكرعي فله أكرعي فله أكرعي     إن كنت صادقة فال ختِشي الفنـا
ــيوجترعي غصص املهالك واصربي ــي وجترع ــي وجترع  وجترع
 كوين اسرعي كوين اسرعي كوين اسرعي     إن صاح ناقوس اهلوى آن اللقـا

 
 راسالت والـمساجالت منوذج من شعر امل

يزخر ديوان اإلمام العدين برسائل شعرية ومسـاجالت نظميـة،     
وهي كسابقتها من حيث التركيب الشعري، والبناء الفين، إال أا          
تفصح لنا عن هذا اللون السائد يف حياة الشيوخ والعلـماء كغرض 
من األغراض املهمة، ومن هذا النمط ما قاله جواباً لقصيدة وصلت           

يه من القاضي األجل شهاب الدين أمحد بن عمر املزجـد سـنة             إل
 .هـ٩١٠



 

  )١٢٦( 

 وبالود منها ليس بالصد واهلجـرِ     أجادت سليمى بالوصال وبالبشر
 لتعلـم ما جيين الوشاة من الوزرِ      ولـم تصغ للواشني مسعاً وإا
م تلتفت من قول عمٍرو وال بك      تراها على العهد القدمي مع الوفا  ِروـل
مكرِ    وشيمتها لـم تستحل عن ودادها  وليست تقابل صفوها قط باـل
 على كل حال ال تشوبه بالغـدرِ      يظن ا نقـض العهـود وإـا
 إىل الغاية القصوى إىل العالـم احلَبرِ     ففي قرا عـز وجمـد ورفعـةٌ
 ِروقاضي قضاة الوقت يف مدة العص     شهاب العال غوث املال هو أمحد
 يزيد على أعمار سبع مـن النسـرِ       فيوم له يف العلم والفضل واحلجى
 يقل عليه مد سبع مـن النـهرِ       ويف العلـم يم لـم يزل متالطماً
 جيلُّ عن اإلحصاء والعد واحلصرِ    فيا أيها القاضي الذي وصف فضله
 ا يسري وأطيب من مر النسيم إذ    كتابك أحلى يف الفؤاد من املـىن
 عليم وكُلٌّ قد أحاط به خـربي      وإين بصدق الود منك وبالوفـا
 على الصدق والود األكيد مدى عمري     وخاطرك احملروس يشـهد أنـين
 :  من اهلجرة قال فيه ٩١٣وكتب إليه جواباً آخر سنة 
ففتح من نور الكمـام مبامسـه       سالم كروٍض عمه وبلُ سـامجه

ويزري بذوق الشهد يف فم طاعمه      ك يف نشر عطرهسالم يفوق املس



 

  )١٢٧( 

نواوي العال مفيت الزمان وحاكمه     على السيد احلرب احلليم شـهابنا
 له يف فنون العلـم أوىف مقامسـه      له يف سلوك الدين أوضح منـهج
مه     لكل زماٍن عالـم يهتـدى بـه  )١(وهذا زمانٌ أنت ال شك عاـل

 
 لغزل منوذج من شعر ا

الغزل أسلوب صويف بديع، وغالب الصوفية مييلون إىل التعبري بـه         
يف مناسبات عدة، ولكل مدرسة أسلوب ومنهج، وكثرياً ما يعيب          
املتأخرون أسلوب الغزل عند الصـوفية، وينسـبوم إىل اـون           
واخلالعة لـما يرد من صريح العبـارات للــمرأة، والكـاس،           

الشوق، والعشق، وبالطبع لو نظر املرء واخلمرة، والدالل، والغنج، و   
إىل ظاهر األلفاظ حمكِّماً فهم الزمان املعاصر وأسلوبه لــما رأى           
يف هذه النماذج الشعرية إال اخلالعة ووصف النسـاء والفـراش ؛            
ولكن بالبديهة يستطيع الباحث املتأمل يف أشعار القوم ومراسالم         

                                                 
، وكان إنشاء هـذه     ٣٠٢ ص )) اموعة العيدروسية    ((للقصيدة بقية يف الديوان،     ) ١(

 : القصيدة على قصيدة كتبها الشيخ املزجد وأرسلها لإلمام العدين جاء فيها 
 وفتح عن زهر األقاحي كمائمه    سالم كروٍض باكرته غمائمـه

 



 

  )١٢٨( 

 ال يرضـخ    ))اً   فنـاً خصوصـي    ((وأحواهلم وأخالقهم، أن يـرى      
للـمقاييس احلكمية اردة، وإمنا يعرب عن شعور راٍق يف الـذات           
الصوفية، جعلت من تلك اللذائذ احلسية جمرد رمز ال عالقـة ـا             
مبعانيه السفلية األغاللية، وإمنا يستشف منه التحليق إىل معاٍن تعتلج          

 .عالية املقصد.. شفافة األسلوب.. يف ذاٍت ذوقيِة الفهم
 بالـمعاصرين ال يقبلون يف هذا املنحى حجة وال يرتضون          وكأين

تعليالً، ولسنا حباجة إىل فرض قناعات الشعر الصويف عليهم لتصري          
منهج احلياة، ألن كل إناء مبا فيه ينضح، وإمنا نضع هنا مناذج مـن              
شعر اإلمام العدين مشفوعاً مبناسبته اليت جتلي لنا صورة القبول لدى           

لون الرسائل على أرفع مستوى اجتماعي بواسطة       أولئك وهم يتباد  
الغزل، واصطالحهم الوجداين على املدلول من األلفاظ، وكفى ذا         
حجة للـمنصف أن يفهم تفرد هؤالء يف فهم املعاين، حيـث ال            
قياس بني فهمنا احلسي ارد الذي يرغي بنقده املتأخرون وفهـم           

ام العدين ميدح السلطان   الصدور األوائل، فعلى سبيل املثال نرى اإلم      
 :  بذات األسلوب الغزيل فيقول )١(امللك الظافر عامر بن عبدالوهاب

                                                 
لطان عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر، ينتسب إىل بـنــي طـاهر      الس) ١(

العقد ((الذين كانت هلم دولة يف اليمن، وقد ألف احلافظ الديبع الشيباين كتاباً مساه 



 

  )١٢٩( 

                                                                                                         
، وقد وقف عليه السلطان املذكور، وفـرح        ))الباهر يف تاريخ دولة بـنـي طاهر     

 رتبته العلــمية، وصـدره يف       به، وأعطى الديبع جائزة ميمونة، وأكرمه، ورفع      
 .جامع زبيد

كان السلطان عامر على جانب عظيم من الدين والتقوى والـمشي علـى            
طاعة اللّه، مالزماً للطهارة والتالوة واألذكار ؛ كثري الصدقات والـمربات، لـه            

عمارة جامع مدينة زبيد، وعمارة مدرسة جنوب املسجد مبدينة      : مآثر عديدة منها  
 مدرسة الشيخ الكبري إمساعيل بن إبراهيم اجلربيت، وعمارة مدرستني        زبيد، وعمارة 

مبدينة تعز، وإجراء العني املائية ا، وبناء اجلامع الكبري بالـمقرافة، وبناء مدرسة            
القبة ا، وبناء مدرسة عظيمة برداع، وبناء مسجد بداخل مدينة عدن، وإجـراء             

 بقرية عسيب، وإقامة ما ال حيصى من        املياه بظاهر الرب منها، وبناء صهريج عظيم      
 .املساجد والصهاريج واآلبار والسدود

كانت مدة حكمه إىل انقضاء دولته تسعاً وعشرين سنة إال أياماً أقام فيهـا              
 .صرح العدل ودولة الرخاء، ونال من شعبه ورعاياه جليل الود ووافر الوالء

مام العدين كان مشرفاً    كانت بينه وبني آل العيدروس مودة وحمبة أكيدة، فاإل        
ومعظماً يف بالطه، ومكرماً يف سلطانه، وجرت بينهما مسـاجالت، وأشـعار،            

 نبـذةً   )) حمجة السالك وحجة الناسك      ((ومراسالت كثرية حفظ لنا منها ديوان       
 .صاحلةً

              كما كانت بينه وبني الشيخ حسني بن عبد اللّـه العيـدروس مكاتبـات
 .١٤٩ ص))النور السافر(( ومساجالت شعريةٌ أشار إليها يف

النور ((ومدحه الشيخ حممد بن أمحد حبرق بقصائد، منها أبيات عجيبة ذكرها       
 .١٤٨ ص))السافر



 

  )١٣٠( 

                                                                                                         
وكانت وفاة السلطان عامر بن عبدالوهاب يوم اجلمعة الثالث والعشرين من           

 هـ شهيدا، ورثاه عدد من الشعراء منهم الشيخ العالمـة           ٩٢٣ربيع الثاين سنة    
 :ا قالهالديبع، ومم

 وبعد أخيه عادِت الناس يف الناسِ     أَِخالّي ضاع الدين من بعِد عامٍر
 من األمِن والسلوان يف غاية البـاسِ    فمذ فُقدا واللّـه واللّـه إننـا

 :وله فيه أيضا
هديشمن ركِن الصالِح م ِمن بـنـياِنه كلُّ عاِمرِ    حتطَّم ضوقُو 

 وال عامٍر واللّه من بعـِد عـامرِ      بعد صالِحهفما ِمن صالٍح فيه
 

وكان أول رجال دولة بـنـي طاهر علي بن طاهر، وآخرهم عمـر بـن              
  .٢٣٨ ص )) النور السافر ((داود، ذكر ذلك 

وكانت لسيدنا أيب بكر العدين مواقف عظيمة إىل جانب السلطان عامر ذكر            
ما مات والده الشيخ عبدالوهاب بن أنه لـ:  طرفا صاحلا منها))العقد النبوي((منها 

داود رمته الناس عن قوس واحد، وتنكروا له، وأمجعوا على خالفه مجيـع أهـل               
اليمن، حىت أناس من دويراته، وقام معه سيدي أبوبكر مقاما حسنا، وكـان يف              
مجلة من خالف خاله عبداللّه بن عامر، وخالفت الناس معه، فسعى بينهم الشيخ             

أجابوا بذلك، وأخذ منهم املواثيق والعهود، فنكث عبداللّه بن         أبوبكر بالصلح، ف  
 :عامر، فأنشأ الشيخ قصيدة يعشو ا عبداللّه بن عامر، أوهلا قوله

 يكون غدرك عليـك ال لـك      قولوا لــمن نقـض العهـود
ــك البــد زمـــك اجلنـــود ــا ذاك أمل ــي ي  وال بق
ــود ــك القي ــوف توثق  وينقضي مـن بعـد أجلـك      فس

 



 

  )١٣١( 

شوقي إىل زينب شـديد شـائق      والقلب إليها ال يـزال خـافق 
وأدمعي مـن مقلـيت دوافـق     شوقاً ونومي للجفـون مفـارق 
خدود زينـب زينـت بتوريـد       وجيد زينب جيد ظبيـة البيـد

 لقد حوت زينب حلسـن فـائق      ينب وذلـك اجليـدنفسي فدا ز
 زينب هلا أرفـع حمـل عنـدي       زينب مىن قليب وكـل قصـدي
 أما أنا مشـتاق صـب وامـق       ما حال زينب يا نسـيم بعـدي
ــواظر ــرة الن ــب ق ــإن زين ــواطر ف ــة اخل ــب مني  وإن زين
لوال صالح املكرمـات عـامر       ال طري إليهـا واقطـع العالئـق 

هنا رمز، ال حقيقة، ومن هذا الرمز وعليه جيتمـع فهـم            وزينب  
الكاِتب والـمكاتب، وكالمها يعلـم من صاحبه قـدر العبـارة          
 .ومصدرها، ومن هو صاحبها، وما مقدار علـمه، وخلقه، وأدبه

والذي يؤكد لنا سالمة الذوق لدى هؤالء الرجال أمام صـريح           

                                                                                                         
العقـد  (( مـن    ١٣٣-١٣٢ص. مره كما ذكر الشيخ نفعنا اللّه بـه       فكان أ 

 .))النبوي
 أن نسب الشيخ السلطان     ١٢٤ ص )) تاريخ الشحر    ((وذكر الطيب بافقيه يف     

عامر هو عامر بن عبدالوهاب بن داود بن طاهر بن معوضة بن تاج الدين العمري 
 .ي اللّه عنهالقرشي األموي نسبة إىل أمري املؤمنني عمر بن عبدالعزيز رض



 

  )١٣٢( 

 رمبا ال يقبـل  الغزل والتشبيب أن القصيدة موجهة حلاكم عسكري     
أن يتحدث معه كأنثى لو أخذت األبيات جمردة عن مقصد الشاعر           

ورمبا أيضا تعد إهانة لرجل يعتز برجولته، مما قـد          . وذوق املمدوح 
 .يؤدي يف فهم قاموسنا املعاصر إىل القتل أو التنكيل

ولكن كما سبق التحدث عن هذه املرحلة وما سبقها أا والشك           
لية القوم وعلـماؤهم وقادم فيها يـألفون       مرحلة متفردة كان ع   

التغزل ويتفننون فيه، حيث ال مكان بينهم لفاسق أو سـيء النيـة           
والظن ال عمال وال قوال وال نية وهلذا تصـدرت هـذه األشـعار         

 .)١(دواوين الفحول من الرجال وخوطب ا األبطال
ال إن اصطالح القوم على األسلوب الغزيل فن خاص م، وقـد            

و من غريهم أبداً، وهلذا يعد فنا ذوقياً قد مات مبوت أصـحابه،             حيل
وال جمال لالقتداء إال بذات الشروط الوجدانية، تعال معـي انظـر         
لإلمام العدين وهو ميدح والده اإلمام العيدروس ـذا األسـلوب           

 : فيقول 
ــه ردمييا داجي الثميم  يا رديين القـدرق الســقيم دمعـ

                                                 
والـمالحظ أن الغزل املنتشر يف كثري من القصائد ليس مـن الغـزل اخلـاص               ) ١(

 .بالـمطالع وإمنا يسيطر على غالب األبيات ويكون موضوع القصيدة



 

  )١٣٣( 

مستهام معمد كم ذا أهـيم    شادن ترميمنفوق وجنة اخلد
يعلـم به العليم  بالفراق والصد شغبه عظـيميا زاهي الـربمي
تطلع السـعود  وأفراحنا تعود تسمح الليـايلليت يا خـرود
والقليب سايل تنجلي الصدود تشفي به الكبوديف مسا الوصال
إن يغين العدمي  العظيم االوحد أطلب الرحيمبــك واظــيب
ليس لك مثيل  ما شابكم بديل  حاين املوشـمساجي الكحيل
الكئيب ذا اهلم  ارحم العليـل  والــــمنظربالطريق االحوم
ال زلت يف نعيم   يا حبيب حتمد  كن به رحـيمالواله النحيـل
جدد السـرى  واجلوف فيـه   والقليــــبعافين الكـرى

أفخر القبـاب  عنـدما تــرى يشــفي بــكي الركائبحاد
عبداللّه الكرمي اإلمام االوحد شيخنا احللـيمقرب الويل الفرد

 
واألشعار الصوفية يف غالبها تتطرق هلذا األسلوب، وتعرب عـن          
وجداا به، إال أن الفهم يف هذا الوصف الغزيل جيب أن ال خيـرج             

ز احلسية ميكن تأويلها عند ورودهـا يف        عن موقعه األديب؛ فالرمو   
العبارة الشعرية مبا يالئم العقل، والنقل، والذوق ؛ وال جمال هنـا            



 

  )١٣٤( 

لوصف الذات اإلهلية بشيء من هذا، حيث ال جيوز إطالق الرموز            
احلسية ذات الصبغة الغزلية على مثل هذا املقام العايل؛ وإمنا تـؤول            

اً يف الذات البشـرية نفسـها،       العبارة الشعرية لتعطي مدلوالً معنوي    
 . وهي تتمثل يف املعاين العلوية

وإىل ذلك أشار اإلمام احلداد يف كالمه الذي نقله عنه األحسائي           
يل الغزل على احلضرة اإلهلية، وال مـا فيـه          نـزوال جيوز ت  : فقال

بل ما فيه الوفاء والـمدح على الروح، ومـا         . اخللف على النبوة  
 .)١(والـمطل على النفس؛ ألن هذا طبعهاكان فيه اخللف واجلفا 

وقد يأيت الغزل صرحياً واضحاً فال حيتاج إىل تأويل كما هـو يف        
 : قول اإلمام العدين 

ــا ــاكنني وادي النق ــا س ــون  ي ــد ودم ــني عيدي ــا ب م
ــا ــول البق ــم ط ــو لك ــون أدع ــا ه ــريكم ربن  أن ال ي
ــوق ــم متشـ ــيب لكـ ــون قلـ ــار مره ــاكم ص  ويف رب

ــون امل ــىت يكـ ــىمـ ــزون  لتقـ ــل حم ــلو ك ــل يس لع
ــت ــام مضـ ــا أليـ  ما بـني حوطتـها وسـرجيس      رعيـ

                                                 
 ) .٣٩٧: ١(لألحسائي  ))تثبيت الفؤاد من كالم اإلمام احلداد  (() ١(



 

  )١٣٥( 

ــت ــد زه ــا غي  ــم  كادت تفاخر حسـن بلقـيس     فك
 ما رمي رامـه مـا الطـواويس       ما البدر ما الشـمس إن بـدت
ــى ــات املرتقــ فكم ا مـن صـب مفتـون        العاليــ
ــطفى ــت املص ــل بي ــا أه  يا اهل اهلدايـة والــمعارف     ي

ــيك ــم ف ــفاك ــويف ص  )١(ومنكم كـم حـرب عـارف      م ص
 

 منوذج من شعر املدح  
من هذا الفن الشعري يندر أن جيد املتأمل يف ديوان اإلمام العدين            
ما يلفت نظر الباحث إىل شخوص املمدوحني، ومكانتهم يف قلب          
اإلمام العدين، ويتركز مدحيه على شخصيات معينة كان ارتباطه ا          

                                                 
ؤلـف إىل الغـزل املكشـوف    وهناك قصائد أخرى قليلة يف الديوان مال فيها امل ) ١(

الواصف للـمفاتن احلسية وصفا واضحا، أبرز فيه مقدرته األدبيـة وقاموسـه            
اجلمايل احلسي، ويبدو أنه يقصد من الوضوح احلسي رمزا معنويا ال يظهـر إال              
للخواص، ويظهر ذلك من متابعة األبيات إىل آخرها، إذ يالحظ صرف املعىن عن           

 السياق، ويلزم القارئ أال يقف عند صدر القصيدة،         الغزل إىل غاية يصرح ا يف     
بل يتابع الوحدة املوضوعية يف األبيات، وعندها يربز له املقصود مـن النسـيج              

 .الشعري املبطن



 

  )١٣٦( 

و منة، وحمبة صادقة بادله ا ذو جـاه، أو          موافقة لقرابة ورحم، أ   
مقام، أو سلطان ؛ وقد أطنب اإلمام العدين كثرياً يف مدح السلطان            

لـما رأى فيه من مالمح العدل، والصـدق،         عامر بن عبدالوهاب  
وحمبة آل البيت النبوي، وخدمتهم، كما رأى فيه مـن العلــم،            

توزعت هذه القصائد   واألرحيية، والبطولة اليت تستحق اإلكبار، وقد       
يف ثنايا الديوان مقرونة يف أكثر األحوال مبناسباا، ومنها أبيات من           
قصيدة أرسلها إىل السلطان عامر بن عبدالوهاب يتفاءل بنصره على          

  : )) اموعة العيدروسية (( ٢٨٨بعض أعدائه ص
ــِر ــري بيس ــات وتيس ــامٍل ودوام نصــِر عناي ولطــٍف ش

ــ ــن امل ــد م ــاىلوتأيي  وحفظٌ مانع مـن كـل ضـر       وىل تع
 وعافيــٍة مؤبــدٍة وســترِ  وفتح عـن قريـٍب يف عـالٍء
على كل امللـوك بكـل فخـِر        لـموالنا اإلمام ومـن ترقـى
 لـما قلنـاه يف سـر وجهـرِ       فأنت على الشريعة ال خـالف

 : كما امتدح صاحب زيلع ناصر الدين بن عبداللّه باحلوان بقوله 
 بنصر الـدين أُكفيـت اهلمـوم      ا ناصـر الـدين املسـمىأال ي 

وأعطاك املهـيمن مـا تـروم       نصرت على اجلميع بنصـر ريب
وأيــام الــذي يشــناك شــوم وال زالت لـك األيـام سـعداً



 

  )١٣٧( 

ذا القول قد حكـم احلكـيم       فطب نفساً مبا قد قلـت حقـاً
هـ فقـال   ٨٩٥وامتدح ابن عمه الشيخ عبدالرمحن بن علي سنة         

 : فيها 
يهدي به من لـم يكن بالـمهتدي سبط النبوة وارث السر الـذي
ــِدجم الفضائل عابد الرمحن مـن ــب املتوق ــواره كالكوك  أن
ويدي اليت تسطو إذا كلت يدي      عيين اليت عني الـيقني أرى ـا
ـهتلَياإلخا أَو قمين بصدق تـو    وأخي الذي ِصد هتصصددي وخ

 
 منوذج من شعره يف التواجد والسماع

 :وقال يف التواجد والسماع 
مقام السـماع مقـام شـريف    بصحب وذكر وموضع نظيـف 
لنا فيه يا صاح معـىن لطيـف     يقيم اللطيف ويفـىن الكثيـف 
تظن السماع مسـاع الـدفوف     أو ان التصوف لباسك صـوف 
فــالأو الوجد هو التصديه بالكفوفيعتقــد ذاك إال ســخيف  
ــالْ مساع الرجال شـهود وحـالْ ــي احمل ــيقني ونف ــق ال حب
 وقلب تقـي وجسـم عفيـف      بشوق وتوق لـمعىن اجلمـالْ



 

  )١٣٨( 

وكل التواجد سـوى ذا حـرام      بنص الشيوخ الفحـول الكـرام
 وكم من منيف   ))ةالرسال((قشرييوعايل املقام))العوارف(( كراعي

 

ب قصائده ذات املنحى الذوقي تعاجل مسائل الوجـد         وتكاد غال 
والتواجد وتأنيب املفرطني يف التجاوز عن حدود األدب سـواء يف           
احلركة أو البكاء املصحوب باألصوات أو التفاعل املخـرج عـن           

 .التمكني 
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هـ والكـل  ٨٨٩منذ أن حل اإلمام العدين العيدروس بعدن عام         

يف فرح واطمئنان، خاصة أهايل تلك املدينة املباركة على خمتلـف           
مراتبهم، فقد كان هلم كاألب احلنون والـمريب الشـفوق، واألخ          
الناصح، ولـم يقف أحد من الناس موقفاً يلتفت إليه ضـد هـذا           
اإلمام، وكان عليه منذ استقراره مبدينة عدن أن يشرع يف مهماتـه            

 .ه عليهااليت عاهد اللّ
فأخذ على عاتقه نشر الدعوة إىل اللّه باحلكمـة والــموعظة           
احلسنة، وتصدر للتعليم واإلفادة، وبرز لقضاء حوائج احملتـاجني،         



 

  )١٣٩( 

ومواساة الفقراء واأليتام من املسلـمني، ورتب أيام األسـبوع يف          
ذكر وعلـم، ودعوة إىل اللّه وتعليم حىت فرغ من بنـاء املسـجد         

، فجعله مركز الدعوة إىل اللّه، ومكان العلــم،         امليمون وملحقاته 
 .ومأوى الغرباء والفقراء والـمساكني كما سبق ذكره

وعظم مقام اإلمام العدين بعدن، وانتشر صـيته يف األصـقاع،           
وأظهر اللّه على يده خارق الكرامات وباهر اآليات، مما أخضـع           

ربون إليه،  العتاة والعصاة والـمتكربين، وصار أهل احلل والعقد يتق       
ويطلبون دعاءه، ويرجوه رضاه، وكانت له رمحه اللّه أياد عظيمـة           
 .يف اإلصالح بني الناس وأفعال اخلري وخدمة املنقطعني وفقراء البالد

وكان من أجل أعماله يف عدن إقامـة الربـاط، والــمسجد            
املعروف إىل اليوم، وإشارته على ذوي السلطان والـمال بإقامـة          

 املومسية، وإصالح الطرق يف عدن وحضـرموت        السدود للـمياه 
 )) الشـامل    ((وغريها، قال السيد علوي بن طاهر احلداد يف كتابه          

 خالل وصفه حلوض املياه املشيد مبدينة قيـدون بـوادي           ١٩٦ص
فهو غربيها عمقه حنو ست قامات وسعة أعاله مائة مطرية، : دوعن 

ـ         ام، وقـد   وسعة أسفله مخسون مطرية، وهو مطلي بالنورة بإحك
مضت له مئات السنني على ذلك، وكان العارف باللّـه الصـاحل            



 

  )١٤٠( 

الشهري أبوبكر بن عبداللّه العيدروس العلوي احلسيين العدين صاحب   
الشهرة والصيت أشار على عامر بن عبدالوهاب الطاهري احلمريي         

إنه أنفق عليه محل ذهب، وليس ذلـك        : أن يقوم بإصالحه، فيقال   
 .م، وصناعة حمكمةببعيد، فإنه عمل عظي

كما كان له صدقات ومساعدات عظيمة يف إصالح وادي ثـيب،    
وجتديد عمارة مساجد ترمي، وغريها من املصاحل العامة، وكان يكل          
هذه األعمال وإجنازها ومراقبتها واإلنفاق عليها إىل السيد الشريف         
حممد بن أمحد بن حسن بن أمحد بن حممد بن عبداللّه ابن الفقيـه              

 .ن عبدالرمحن بن علوي عم الفقيه أمحد ب
وأجرى يف عدن صدقات سنوية ثابتة على طلبة العلــم ورواد           
املقام، واشتروا للـمقام أراٍض واسـعة لتغطيـة نفقـات املقـام           
ومناسباته، ويذكر املؤرخون أن مناسبة الزيارة السنوية كانت تعقد         

ى خالل حياة اإلمام العيدروس بعدن حيث كان يعيد هذه الـذكر          
وجيري فيها من العادة احلسنة ما يعود بـالنفع علـى احملتـاجني             
والفقراء، ومنها عادة الكسوة، فقد كان حيمل يف املوكب أمحـال           
من الكساء، والـمالبس، مث يوزعها على الفقراء والـمحتاجني،        
وقد أبدهلا املتأخرون حبمل الكسوة املعروفة اآلن من األلبسة الـيت           



 

  )١٤١( 

تنازع عليها الزوار عند باب املسجد كل عام،        تكسى ا القبور، وي   
وفرق كبري بني ما وضعه اإلمام العيدروس من الصدقات اجلاريـة،           
وبني العادات املستحدثة اليت اخترعتها العوام، وحورب بسببها أهل         

 .اإلميان واإلسالم
وقد كان املوكب ذاته موكب علـم ووالية يسري فيـه كـرباء            

احلل والعقد وفاًء لإلمـام العيـدروس       العلـماء والوجهاء، وأهل    
وأعماله اجلليلة، إال أن مرور األعوام وتغري املراحل حـول بعـض            
مناسبات الزيارة أدى إىل اختالط مع النساء، واهتمـام باللبـاس           
والكساء، وخرجت العادة من مقصودها املؤسس على تقوى، إىل         
ا عادة شعبية دخلتها اإلضافات، واكتنفتـها يف بعـض جوانبـه          

الشبهات، حىت صارت فيما بني مرحلة االحتالل حىت اية عصـر           
النظام االشتراكي تشتمل على تقاليد إضافية عكسـتها الظـروف          
املتقلبة، مثل مشاركة فرقة موسيقى اجلـيش الرمسيـة يف مسـرية            
املوكب العام يوم الزيارة، وأيا كانت دوافع املشاركة فإن الزيـارة           

     ًيجاً واحتفاالً مرموقاً جذب الناس من      بذلك قد اكتسبت مظهرا
كل حدب وصوب، والناس يف غالب شؤوم ال يدققون يف مسألة           
صحة هذا املظهر من ناحية الشرع أم ال، وهلذا السبب بدأ بعـض             



 

  )١٤٢( 

املنتقدين على هذه املظاهر والزينات الشعبية يشـددون الـنكري،          
 هـذا   ويفسرون املسألة مبا فسرته بعـض اآلراء احلديثـة، وأن يف          

التقديس والتعظيم لوناً من اإلفراط ويئة جو املعصية باسم العلـم          
 .والعلـماء، حتت ظل احترام األتقياء واألولياء

ولـما جاء عصر الصحوة كما يسمى، وبرزت يف ساحة احلياة          
االجتماعية مسائل االختالف على مظاهر التكرمي لألولياء، وبلـغ         

 التغـيري إىل اهلجمـة املسـلحة،        االندفاع املشني لدى الراغبني يف    
وحتطيم األضرحة، ونبش القبور، وخرجت املعاجلـة عـن حـد           
الصواب إىل االنفعال، واإلهانات، والتجرؤ الوقح على مقامـات         
الصاحلني، هيأ اللّه األسباب من داخل مدرسة اإلمـام العيـدروس         
والقائمني على مسجده، أن يتخذوا حداً وسـطاً بـني اإلفـراط            

ط، فدعوا إىل إعادة ترتيب املقام والزيارة والـمسجد على         والتفري
ثوابتها األساسية من نشر العلـم والعمل، وتربية األجيـال علـى           
الفضائل، ونشر الدعوة إىل اللّه تعاىل، وحتفيظ القرآن، وخدمة علوم 
الشريعة املطهرة، وضبط مناسبة الذكرى مبنع أسباب االخـتالط،         

ني بااللتزام التام باألدب الشـرعي عنـد        وترشيد العوام والـمتعلق  
 .الزيارة وقبلها وبعدها



 

  )١٤٣( 

وكان لذلك العمل فائدة كربى على املقام والـمسجد، وإعادةً         
حقيقة لدور اإلمام العيدروس يف ذكراه، وتوظيفاً لطاقات الشباب         
والـمحبني والـمتعلقني، ودرءاً لفنت وهجمات بـاترة لـك          

العداوة والبغضاء يف أمـِة السـالم       احلرث والنسل، وتشيع القلق و    
 .أمِة التقوى واإلميان.. واإلسالم
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منذ أن برز اإلمام العدين على حميط التأثري الروحـي واالمتحانـات            
واالبتالءات تتواىل عليه، كما يقابلها توجه القلوب السلـمية والـمحبة         

 يف العباد، ولـم تقتصـر هـذه السـلبيات أو           إليه، وتلك حكمة اللّه   
اإلجيابيات يف املواقف على أيام حياته حبضرموت، وإمنا اتسعت دائرـا           
بتوسيع اللّه تعاىل دوائر الظهور واجلاه لإلمام العدين يف حضرموت وعدن           
وغريها، ويف ثنايا ديوان اإلمام مواقف ومالمح تشري إىل شيء من هـذه             

وما يقابلها لدى اإلمام العدين من تفاعالت وجدانية        االنفعاالت البشرية   
تطفح على سطح مقامه فيسجلها شعراً حكمياً أو محينياً، فمن ذلك مـا             

 : مصدرة٥٣جاء يف الديوان ص
وقال رضي اللّه عنه يف حال أهل زمانه وما صدر منهم، فمـن             
 ذلك ما قاله يف سلطان بلدة ترمي حرسها اللّه وسائر بالد اإلسالم،           



 

  )١٤٤( 

وكان حصل منه معارضة حىت يلوذ به من فقرائه، وأقاربه، فوقـع            
 :هـ٨٧٥منته القصيدة، وذلك يف سنة بالوايل املذكور مجيع ما تض

ال ترجفـوين فــإنين ال أجــزع      من رجفكم كال وال أتزعـزع 
يب ال يضــر وودكــم ال ينفــع عندي حمقق أن كل رجـوفكم
 اً ولستم للضـرائر تـدفعوا     نفعأنتم أقـل أذل مـن أن جتلبـوا
إن شا يـذل عبيـده أو يرفـع         النافع الضـار املهـيمن ربنـا
ــع ما أن ذكرت تقرباً منكم مضـى ــذكره أتقط ــدت ل إال وك
بطحا ِسباخاً بـذرها ال يـزرع       أسفاً على بذر اجلميـل ببقعـة
عهدا وثيقـاً ال إلـيكم أرجـع        واآلن قد عاهدت نفسي يا فـىت
 ما شئتم من بعد هذا فاصـنعوا      حسيب ببعدي عـنكم يل راحـة
سيف إىل ضرب املفارق أسـرع      وإن احتيمت بسيفك اهلندي فلي
إرثا به جدي الشـجاع األورع      سيفي هو اسم اللّه االعظم خصين
حصين أعز لدى اخلصام وأمنـع      وإن التجأت حبصنك العايل أنـا

م فمن هنا ياذاك حصين أرفـع       ألمسا العظـاحسيب هو القرآن وا
جدي الذي يف العالـمني يشفع     وإن اعتزيت لنا جبـد ظالــم
ذخري إذا باهلول شاب الرضـع      اهلامشي املصطفى خـري الـورى



 

  )١٤٥( 

ال يبلغنك مجعهـا مـا تطمـع        وإذا صرخت إىل عساكرك الـيت
 اً به تلقى اهلـالك فـأمجعوا      أمرناديت كل الصـاحلني فـأبرموا
 واألرض تبقى بعد بعدي بلقـع     هذا ولو أبغي عنـادك ظـاهراً
وبقيــت فيهــا بــالنعم أمتــع خلرجت أسعى حنو أرض غريهـا
أرض العراق إىل بالدك ينجعـوا      ال عار قد جاء األوائل من قرى
من مكة عار علـى مـن يتبـع         لـم يبق بعد خروج سيد هاشم

يا كاشفاً ضراء مـن يتضـرع        أكرم الكرماء يا رب السـمايا
ليطيب بعدهم الربا والـموضع    اهزم جيوش البغي وافلل حـدها
فيه الصالح لعل تصفوا األربـع      ويكون فيها بعدهم أحد يـرى
 لفســادهم فلعلــهم أن يقلعــواأو جد وبدهلم صـالحاً دافعـاً

ما كنت ختشى يا شهاب وتفزع      كي تـرىخذ هذه األبيات مين
قـد قلـتم ها نا أقول وأنـتم       وغدا يرى من باحلقيقـة يطلـع
فازداد ظلـمكم فـزال الربقـع      كنا نسايركم لنخفي ظلــمكم
جاء الرسول ا إلينـا يصـدع       فأشعت إنكاري لنصر شـريعة
 يتشعشـع   ما الورق غنت والضيا   صلى عليه مـع السـالم اهلنـا
من فيهم سر املهـيمن مـودع       واآلل واألصحاب أعالم اهلـدى



 

  )١٤٦( 

 
 : وقال أيضاً يف أناس أخلفوا وعده ولـم يوفوا مبا عاهدوا عليه 

أعاتب دهري أم لنفسي أعاتـب      وثوقي مبن قد الحقته التجـارب
سداٍد هلا فازددنَ منه املصـائب      فكم صاحٍب أرجوه عند ملـمٍة
وما ِقلُّهم إن حاولتك النوائـب      فما أكثر األصحاب حني تعدهم
 فكان كربٍق الح يل وهو خالب     وكم صاحٍب أَملتـه أن يعيـنين
شراباً وغرتين الظنون الكـواذب     رأيــت ســراباً الح يل فظننتــه
 وقد صار بالضد املواهب ناهب    وكم من فىت أرجو مواهب بـره

 فخيب آمايل به وهـو خائـب       صدق ومن بال عطافدعوى بال
وقال أيضاً لـما بلغه عن بعض الناس لوم على حتملـه الـدين             
بسبب اإلنفاق وإصالح ذات البني وإقامـة مصـاحل املسلــمني           
وإيصال رمحه وأقاربه ونيل من قصده من الوافدين وأهل الفاقـات           

 :وسد خلل ذوي احلاجات فقال
 وشاهدي غائبا أو كنت يف داري      وإسراريسبحان عالـم إعالين

 وغريه ماله علــم بأسـراري     وعالـم السر مين حيث أسـتره
 آوي إىل عزه من كـل ختـارِ       بأنين لست أرضى غـريه بـدال



 

  )١٤٧( 

 على املقلني من أبناء أعصـاري     أشكوا إىل اللّه ممن الم يف كرمي
 خوف إعساريفال أفارق جودي أنا الذي ال أرى اإلمساك يصلح يل
 عن كابر كلها أفعـال أخيـارِ      وطنت نفسي على أشياء أعرفها
وسبق الحقهم يف كل مضـمارِ     وليس يل مسـلك إال اتبـاعهم 
 مع التليد لـما باليت يا جـاري  فلو بذلت طريق املال عن طرف
 عرق الندى يف جماري جسمه جاريأميسك املالَ خوف الفقر ذو كرٍم

 ما بات عندي منه عشر أعشـارِ      ملء األرض من ذهبولو تدينت
 اللّه حيمل جل احلادث الطـاري     لـم أكترث من ثقيل الدين أمحله
 حبيث يسره مـن غـري إجبـارِ       موالي يقضيه عين فهو ذو ِجدٍة
 ماذا علي بذاك العار مـن عـارِ       يا صاح قل للذي بالدين عـريين

جرى من رجل من صوفية أبني       إشارة إىل ما     )١(وجاء يف الديوان  
على اإلمام العدين بسبب معارضة صدرت عنه وإساءة أدب، فقال          
اإلمام العدين أبياتاً متوعداً ذلك املعترض، وقد استجاب اللّه دعاءه          

 : )٢(يف الرجل املذكور، واألبيات هي

                                                 
  .٣٧٥ ص))اموعة العيدروسية (( ) ١(
السابق، وهي مما ينشد يف حضرة اإلمام العيدروس يف مسـجده مسـاء              املصدر   )٢(



 

  )١٤٨( 

ــد  ســيفي املهنــد مــا كحــده حــد ــدي أمح وج
ــد ــدي ق ــة معان ــه هام ــد ب واهـــده هـــده أق
ــد ــارزة ج ــد املب ــا عن قـــول مؤكـــد وهزلن
اللّـــه  يشـــهد من حـد اذا قمنـا ومـن لـه حـد
ــهد ــل مش ــهد بك ــلنا يش ــد وفض ــن ج األب ع
ــارس العيـــدروس األب والســــويين ــألف ف  ك
ــوين ــة بع ــود قائم ــم أس ــارسوك  ورب حــ
ــد ــه الي ــا ل ــر أين ــوف تنظ ــد وس ــن يؤيـ ومـ
ــر  بدر السـعادة قـد قـرب طلوعـه ــوف يظه فس
ــه ــهب تطيع ــل الش ــدا ك ــأخر إذا ب ــو تـ ولـ
 وزهـــره أمثـــرغصــن زكــى أصــله مــع فروعــه
 فحربنـــا شـــدفيا ابـن مشـس الـدين قـم تأكـد
ــا فــىت وتبعــد  وابنــك يقيــد فســوف تنــهب ي
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أبقى اإلمام العدين من بعده آثارا علـمية كالرباط والــمسجد          

                                                                                                         
 .بوع االثنني من كل أس



 

  )١٤٩( 

دروس والـمقام املبارك الذي صار مكانا للحضرة       وما فيهما من ال   
، وكـذلك تـرك     )١(الشريفة اليت هي من أعظم آثار اإلمام العدين       

                                                 
وهي مشتقة من احلضور يف الذكر، وهي تقليد من تقاليد مدرسة السلف الصاحل،           ) ١(

 .ووظيفتها الترويح الروحي على احملبني والـمتعلقني
وقد كان اإلمام العدين رضي اللّه عنه يقيمها يف املسجد املبارك حيضرها اجلم             

 .الغفري من أتباعه ومريديه وبقية الفئات يف اتمع
 وفاته نقلت إىل داخل القبة جبوار األضرحة املدفونة هناك، وتبدأ بعـد             وبعد

صالة العشاء من كل يوم اثنني حيث يكون املنصب أو من ينوب عنه حاضرا يف               
املسجد جالسا بعد ركوع نافلة العشاء حتت نافذة ترمي املعروفة، ويرتب التـابع             

ـ           دروس أو الطريقـة    فاحتة بدء احلضرة ويبدؤون بالذكر املعـروف بـذكر العي
 العيدروسية، وهي جمموعة من األذكار املأثورة رتبها والـده اإلمـام عبداللّـه             

 .ابن أيب بكر العيدروس
 :وقد أشار إليها اإلمام العدين يف قصيدته

 عن القلب الصـدا للصـادقينا     وذكر العيدروس القطب أجلـى
لفاحتة ويدار أثنـاء    مث بعد الفراغ من الذكر تنشد النشائد اجلماعية وترتب ا         

احلضرة بشيء من النب احملمس، وكان اإلمام العدين يستعني به مع احلاضرين على             
طاسـة   ((طرد النعاس، وبقي تقليدا يف احلضرة إىل اليوم، كما كان يدار املاء يف              

اليت كانت موجودة ضمن آثاره؛ ولكنها فقدت بعد هجمة املتطرفني على  ))اإلمام 
 .وتوزع أثناءها أيضا القهوة واحللوى وغريهااملسجد والضريح، 

وبعد انتهاء احلضرة يقوم اجلميع بزيارة الضريح ومن حوله من القبـور، مث             



 

  )١٥٠( 

اإلمام العدين من بعده بعض أمتعته اليت يتربك ـا كالــمسبحة            
 .والعصا اليت حيملها خطيب اجلمعة ))  إناء املاء ((والطاسة 

ى املسـجد والقبـة،     وقد بت هذه اآلثار يف اهلجمة الشرسة عل       
وبت أيضا أبواب الضريح، وهي من الساج الفاخر، كما خربت          
النقوش والقناطر األثرية، وامتدت األيدي إىل نافذة مـن نوافـذ           
املسجد بالذات املسماة بنافذة ترمي، وأحرقت مع عظام املوتى الذين          

                                                                                                         
خيرجون لزيارة القبور املدفونة يف جناح القبة، وينصرف املنصب، وجيتمع النـاس         

 .لفاحتة أخرى جبانب نافذة ترمي، ويبدو أن هذه الفاحتة استحدثت قريبا
وم أن نافذة ترمي مسيت بذلك ألن الكرامة اليت يتناقلـها النـاس أن           والـمعل

سعدا السويين رمى اإلمام العدين على سبيل املزاح بكف من الطني، فدخلت من             
وهو شيخ اإلمـام  –هذه النافذة، والتحقيق يؤكد أن الشيخ سعد بن علي مذحج       

اً السويين غري    قد مات واإلمام عمره سبع سنوات أو ثـمان، ولعل سعد          -العدين
سعد بن علي مذحج، وهذا هو األقرب إىل الصواب، خصوصا وأن هذا اللقب أو 

الـدر  (( لـم يرد يف كتاب الشيخ علي بن أيب بكر السكران            )) السويين   ((النسبة  
 ، والذي أفرده لترمجـة الشـيخ       ))املدهش البهي يف مناقب الشيخ سعد بن علي         

 .سعد بن علي مذحج
ن بصدده من أمر احلضرة وأا متنفس روحي لكـثري مـن            ونعود إىل ما حن   

مسلـمي هذه البالد على مدى األزمنة والعصور املتالحقة، ويأيت البعض مـن             
 .أماكن بعيدة حلضور احلضرة يوم االثنني، نفعنا اللّه بأسرار عباده الصاحلني



 

  )١٥١( 

 .نبشت قبورهم
 واليت قام ا وأما املنرب فيعتقد أنه صنع الحقا مع ترميمات بسيطة،   

مناصب املقام، وهو على ما يذكر أنه جيء به من اهلند مع بقيـة              
وقد جدد املناصب يف الفترة القريبة التوابيـت        . أخشاب املسجد   

واألبواب وتـم ترميم املسجد من جديد، مبا يف ذلـك الربكـة            
اخلاصة باإلمام العدين املسماة بربكة الشفاء، واليت كان يغتسل ـا        

وال زالت بعض الندوب من آثار االعتداء بادية على         . منهاويتوضأ  
 .القبة والـمنارة

@
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أفىن اإلمام أبوبكر بن عبداللّه العيدروس حياته كلها يف خدمة مواله،           
وإقامة مظاهر العلـم والدعوة إىل اللّه، وجـذب النـاس إىل اخلـري،             

رض، فصرب على ما كتب     والعمل به، ولـم يزل كذلك حىت أخذ به امل        
، مث ناداه منادي مواله ليلة الثالثاء الرابع عشر من شهر           )١(اللّه عليه أياماً    

                                                 
 احتجب يف   أن سيدنا اإلمام أبابكر العدين    ) ١٤٥: ٢ ()) العقد النبوي    ((ورد يف   ) ١(

البيت آخر عمره لـما أراد اللّه سبحانه وتعاىل له الدرجات العلى، ويرفعه مـع              
أهل الرفيق األعلى، ويرفع له احلجاب، ويضاعف له الثواب، وكانت ترد عليـه             



 

  )١٥٢( 

 . هـ٩١٤شوال، وعمره إذ ذاك ثالثة وستون سنة عام 
عج اخلاص والعام مبوته، وانتحب املسـاكني و الفقـراء،          نـزوا

نهم وارتعب الوجهاء واألمراء، وهرع الناس إىل املسجد امليمون، وم 
له حيث جهز وكفن، ومحل على األعنـاق إىل         نـزمن ذهب إىل م   

مسجده الشهري وسط البكاء والنحيب،  والضجيج بالدعاء كيـوم          
من أيام احلجيج، وصلي عليه صالة اجلنازة، مث دفن يف املوقع الذي            

 .عينه لنفسه، واختاره لرمسه
ـ           تم وأقيمت عليه القراءة على عادة حضرموت ثالثة أيام، مث اخت

الدرس، وألقى الوعاظ واألدباء مراثيهم يف الفقيد، وممن رثاه شعراً          
 : تلـميذه العالمة حممد بن أمحد حبرق، فقال 

ــاء ســبيلُكلُّ نفـٍس إىل الفنـاء تـؤولُ ــا حلــي إىل البق  م
 

كيف والـموت يف سواه قليـلُ      إن يف املوت عربةً هـي تكفـي
مهاب باســلٌ ووجــه مجيــلٌوفــىتكم وكم يف التراب صدر  
 وإىل اللّهــو بعــد هــذا مييــلُكيف يلتذ بالــمعيشة مـرٌء
عن سواء السبيل فيهـا عقـولُ       يا هلا غفلـة متـادت فضـلت

                                                                                                         
 .الواردات، وجم عليه األحوال املترادفات، وهو كاجلبل الراسخ، والطود الشامخ



 

  )١٥٣( 

بـالعقول دنيـا غَـرور لـم يفق عن مخارها اال القليـلُ      لعبت 
 :إىل أن قال

 فشراها لـما اشتراها اجلهـولُ    رمقت عينـه العواقـب فيهـا
 يف ذرى العز حني ذل البخيـلُ      شاد جوداً فساد جمداً فأضـحى
 )١(سلسلت فروعـه واألصـولُ    فهو السيد الشريف الـذي قـد

أصــله دوحــة منتــها البتــولُ وجدير بالـمجد والفخر غصن
درك الفخر بالـمىن مسـتحيلُ     )١(قل لــمن رام شـأوه قصـر

مــال فيــه أقــولُ ولبــدر الكولقرب ثوى به كيـف أضـحى
عدن لـم حتزه تلـك الطلـولُ       حرمت حضرموت فخرا حوتـه
 )١(ولُنــز ساكناً فدام فيهـا ال    صار ذاك امسها كما كان فيهـا
عمها النـور والبـها والقبـولُ       فبها العرب واجلهـات مجيعـاً

 

 وسالم من ربكـم ال يـزولُ      ول بعـدن   نـزفابشروا أيها ال  
كيف خيشى وقد محتها الفحولُ     حيوم حول محاهـا    ال خيف من    

 ـن جناحـا فإنـه املخـذولُ      كل من رامها بسوء وإن ظــ      
ــلُ  نسأل اللّـه أن يـدمي علينـا         ــوا حتوي ــا ال يش نعم
                                                 

 .كذا يف األصل) ١(



 

  )١٥٤( 

 وألهل الفسـاد عنـا يزيـلُ      ويقيم الـوالة بالعـدل فينـا       
شق باحلجر صـدره جربيـلُ      وصالة مع السالم علـى مـن       

ـ     أمحد  )١(ـفاتح اخلاتـم النيب الرسولُ     احلامد البشري النذير الـ

 
وبعد وفاة اإلمام العدين تصدر املقام باجلدارة وارث سره ولـده           
اإلمام العالمة أمحد املساوى ابن أيب بكر، وكان خري خلف خلـري            

 .سلف
وكان مدة مكث اإلمام العدين بعدن من حني توطنه إىل وفاتـه            

 سنة، وقد مخس الفقيه النسيب اللبيب الشيخ        حوايل مخسة وعشرين  
عبداللّه بن أمحد بن فالح احلضرمي تاريخ عام وفاة اإلمام العدين يف           

 : بيتني والتاريخ يف أول البيتني وهو 
 

   ٩١٤   =  ٤   ٩١٠ 

وفاةُ الويل القطب صاحب عدنْ     تراه وِفيـاً بعـام))قضى جا ((
ــذي ــدروس ال ــر العي  )٢(به اللّه أعلـى منـار السـنن       أيب بك

                                                 
 .٢٢ ص )) اموعة العيدروسية ((، ٢٢ ص))هب القدوس  موا(() ١(

 .٨٤ ص)) تاريخ الشحر (() ٢(



 

  )١٥٥( 

¥@‘ëŠ‡îÈÛa@Þe@ñ†b Ûaïã‡ÈÛa@âbß⁄a@âbÔß@ÝÃ@o@
منذ وفاة اإلمام أيب بكر العدين ابن عبداللّه العيدروس  ومقام آل            
العيدروس يعلو ويرتفع، ويربز يف مرتبة النيابة عن مظهـر السـادة     
بـنـي علوي، وال غرو فقد ورد عن بعض النساء الصـاحلات،           

لكل : قوهلا  ) ١(هي زوجة اإلمام الكبري الشيخ عبدالرمحن السقاف      و
 .شيء لب، ولب آل باعلوي آل العيدروس

ومن املعلوم أن مقام آل العيدروس بعدن ظل شاخماً مشوخ اجلبال           
على ممر القرون، وكان هلذا املقام الدور الفاعل يف كافة األحداث           

 حىت عصرنا احلاضـر     اليت شهدا عدن منذ القرن التاسع والعاشر      
برغم ما حاول املغرضون واحلاسدون والـمتعصبون أن يفعلوه من         
تشويه حلقائق التاريخ، أو يستغلوه من ضعف املراحـل ومشـول           
التعمية اإلعالمية، وقد خلصنا عدداً من فقرات التاريخ الناصع اليت          
هلا االرتباط الوثيق مبقام اإلمام العدين ومن وقف على سدة مقامـه            

 .ألشما

                                                 
هي السيدة الشريفة الصاحلة علوية بنت عيدروس بن عبد اللّه بن علي صـاحب              ) ١(

الوهط، تزوجها الشيخ الكبري عبد الرمحن بن حممد السقاف، وأثرت عنها هـذه             
  .٩٤ ص))ي هات يا حاد: شرح قصيدة((راجع . املقولة 



 

  )١٥٦( 

 رؤيا منامية لقائد جيش الترك كانت سبباً يف دخول عدن 
 عن دخول   )) العقبة   ((ذكر املؤرخ األستاذ عبداللّه حمريز يف كتابه        

 هـ، وكان فيها األمري قاسم بن شويع،        ٩٧٦األتراك عدن يف عام     
فذكر املؤلف أن جيوش الترك حاصرت عدن من ناحية ميناء صرية           

ناً برتغالية جاءت لنصرة قاسم بن شويع،       وباب عدن، وطاردوا سف   
 احلصار، وكان من مجلة الطائفني علـى        -أي األتراك   -وطال م   

القالع الرئيس شكر كدخدا املعروف بقبطان اليمن الذي أكـه          
التفكري لصعوبة االقتحام، فأثقل النوم بأجفانه وزاره العيدروس يف         

، فأخذ بيده إىل قلعـة      منامه، ودله على طريقة يدخل ا إىل املدينة       
وقالع عدن يقال هلا مشسان ليس هلا نظري يف العلو، وأراه مسـلقا،             

اطلع من ها هنا فاسـتيقظ، وسـلك        : أي مصعدا للقلعة، وقال له    
ذلك السبيل، وفاجأ حامية قاسم بن الشويع، وأخـذم سـيوف           

، ودخل اجليش العثماين من     ))وطلع مشس الفتح من مشسان    ((الترك،  
 .)١(هـ ٩٧٦ ذي القعدة ٢٨لبحر يف الرب وا
 

                                                 
  .١٧٨ لعبداللّه حمريز ص)) العقَبة (() ١(



 

  )١٥٧( 

 دور آل العيدروس يف حماربة الربتغال إىل جانب دولة آل طاهر  
، ونقله محزة لقمـان يف      )) تاريخ الشحر    ((ذكر الطيب بافقيه يف     

 أضـواء علـى     ((، وكذلك حسن شهاب يف      ))تاريخ اجلزر اليمنية  ((
من شهر ربيع الثاين يف األيام األوىل :  ما مثاله))تاريخ اليمن البحري  

م خرج مركب إفرجني وب مجاعـة يف        ١٥٣٥هـ املوافق   ٩٤٢
طريقه، مث وصل إىل الشحر، مث توجه من الشحر مع عـدد مـن              
اإلفرنج يقطعوا طريق البحر إىل املشقاص، من السواحل وغريهـا،          
وبعد يومني أو ثالثة جاءت األخبار بوصوهلم إىل قشن، ووجـدوا           

لسيد عبداللّه بن شيخ العيدروس بالنيابـة       هنالك عسكراً حشدهم ا   
عن السلطان عامر بن داود بن طاهر سلطان عدن، وحتصلت الفرقة           
إىل املراكب، ووقعت احملاذقة بني الفريقني، مث رمى اإلفرنج بالبنادق          
والـمدافع عليهم، ولـما اقتربوا من اإلفرنج رموا علـيهم بـرم           

 .م من البدو املهرةباروت فاحترق بعضهم وغرق كثريون وأغلبه
 

 هـ  ٩٣٣مشاركة آل العيدروس بعدن يف دئة أحوال فتنة عام 
ويف هذه األيام بعـد      : )) تاريخ الشحر    ((ذكر الطيب بافقيه يف     

ازام األتراك هرب الشيخ أمحد بن حممد صاحب عدن يف غـراب            



 

  )١٥٨( 

يف البحر فطلع إليه الشريف عبداللّه بن شيخ العيـدروس والفقيـه            
ه بن حممد بن أمحد بافضل وغريهم لريدوه إىل بلده لتنـتظم            عبداللّ

 .)١(إخل ..أحوال الناس فرماهم بالبنادق فرجعوا
 

 املناصب األكارم الذين تبوؤوا االعتناء مبقام العيدروس
هـ ومقامه معمور،   ٩١٣منذ وفاة اإلمام العدين بعدن يف شوال        

ى أفضـل  ومسجده، ودروسه، وكافة مصاحل املظهر العيدروسي عل   
 .الوجوه والكيفيات

وقد تبوأ هذا املقام الكبري من بعد اإلمام العدين مجلة من األبنـاء             
 : واألحفاد، وهم 

 السيد أمحد املساوى بن أيب بكر العيـدروس ، تـويف عـام              -١
 ). م١٤٤٧(هـ ٩٢٢
 السيد حممد بن عبداللّه بن أيب بكر العيدروس ، تويف مبكة عام             -٢

 ). م١٥٠٣(هـ ٩٧٨
السيد عمر بن عبداللّه بن أيب بكر العيدروس ، تويف بعدن عام             -٣

                                                 
 .١٨٢ لبافقيه ص)) تاريخ الشحر (() ١(



 

  )١٥٩( 

 ). م١٥٢٥(هـ ١٠٠٠
 السيد حممد بن عمر بن عبداللّه بن أيب بكر العيدروس ، تويف             -٤

 .بعدن
 . السيد أمحد بن عمر بن عبداللّه العيدروس ، تويف بعدن-٥
 السيد حممد بن أمحد بن عمر بـن عبداللّـه بـن أيب بكـر                -٦

 .، تويف بعدنالعيدروس
 . السيد علوي بن زين بن حممد العيدروس ، تويف بعدن-٧
 السيد زين بن علوي بن زين بن أيب بكر العيدروس ، تـويف              -٨

 .بعدن
  السيد علوي بن زين بن علوي بن زين حممد بن زيـن بـن               -٩

 .)١(أمحد بن عمر بن عبداللّه العيدروس ، تويف بعدن
ن علوي العيـدروس، تـويف       السيد زين بن علوي بن زين ب       -١٠

 .)١(م١٩٠٢بعدن 
م حـىت   ١٩٠٢ السيد عيدروس بن زين بن علوي، من عام          -١١

 .م١٩٢٧وفاته بعدن 

                                                 
 . م١٨٣٩ويف عصر هذين االثنني كان دخول بريطانيا، إذ كان دخوهلا عام ) ١(



 

  )١٦٠( 

 السيد مشس العلـماء عبداللّه بن عيدروس بن زين العيدروس       -١٢
 .١٩٤٨ حىت وفاته بعدن عام ١٩٢٧من عام 

 حـىت   ١٩٤٨ السيد زين بن حسن بن عيدروس العيدروس         -١٣
 .م٥/٥/١٩٦٠عدن وفاته ب
 السيد أبوبكر بن عبداللّه بن عيدروس بن زين بن علوي، من            -١٤
 . م ١٩٦٦م إىل عام ١٩٦٠عام 
-١٩٦٦ السيد عبداللّه بن عيدروس بن زيـن العيـدروس           -١٥

١٩٧٢. 
 السيد مصطفى بن زين بن حسن بن عيدروس بن زين بـن             -١٦

 . إىل اليوم١٩٧٢علوي بن زين العيدروس،  من عام 



 

  )١٦١( 
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  )١٦٢( 



 

  )١٦٣( 

‘‹èÐÛa@
 ٧املطلع القرآين

 ٥اإلهداء
 ٩لـمحة موجزة عن مدينة عدن

 ١٤االستهالل
 ١٧تسلسل نسبه
 ١٨مشجر النسب

 ١٩اإلمام العدين رمز األولياء يف مدينة عدن
 ٢٢ميالده ونشأته
 ٢٦إقامته وترحاله

 ٢٨توطنه يف عدن احملروسة 
 ٣٠ بكر العدين وعاداته وبعض صفاته أحوال اإلمام أيب

 ٣٨شيوخه ومعلـموه
 ٣٩   والده اإلمام عبداللّه العيدروس

 ٤٤   الشيخ علي بن أيب بكر السكران
 ٤٨   الشيخ الفقيه أبو العباس أمحد بن أيب بكر السكران

 ٤٩   الشيخ سعد بن علي مذحج
 ٥٢))صاحب عيديد((   الشيخ حممد بن علي

 ٥٣   الشيخ حممد بن عبدالرمحن بلفقيه
 ٥٤   الشيخ عبداللّه بن عبدالرمحن بلحاج بافضل

 ٥٤   الشيخ حممد بن علي باجحدب
 ٥٤   الشيخ سالـم بن غربي

 ٥٥   الشيخ إبراهيم بن حممد باهرمز



 

  )١٦٤( 

 ٥٥   الشيخ أمحد بن حممد بن عثمان العمودي
 ٥٥   الشيخ حممد بن أمحد بافضل

 ٥٧   الشيخ عبداللّه بن أمحد بن علي باخمرمة
 ٥٨   الشيخ أمحد بن عمر املزجد

 ٦٠   الشيخ حيىي بن أيب بكر العامري
 ٦٠   الشيخ مقبول بن أيب بكر الزيلعي
 ٦٠   الشيخ مقبول بن موسى الزيلعي

 ٦١   الشيخ حممد بن عبدالرمحن السخاوي
 ٦٢جي   الشيخ أمحد بن أمحد الشر
 ٦٤   الشيخ أبو القاسم املكي

 ٦٤   الشيخ عبداللّه بن عقيل باعباد
 ٦٤   الشيخ عبداللطيف بن أمحد الشرجي الزبيدي

 ٦٥    الشيخ عفيف الدين عبداللطيف بن موسى املشرعي
 ٦٥    الشيخ الفقيه مجال الدين حممد بن أمحد الدمهاين القريواين

 ٦٦بأيب حربة   الشيخ الفقيه الشهري
 ٦٦)) صاحب أرحب((   الشيخ موسى بن عبدالرمحن

 ٦٧اإلمام العدين واآلخذون عنه تلـمذة وصحبة
 ٦٧   الشيخ عبدالرمحن بن علي بن أيب بكر السكران

 ٦٩   الشيخ عمر بن عبداللّه العيدروس
 ٧٠   الشيخ شيخ بن عبداللّه العيدروس

 ٧٢لّه العيدروس   الشيخ احلسني بن عبدال
 ٧٤   الشيخ عبداللّه بن شيخ بن عبداللّه العيدروس

 ٧٧   الشيخ أمحد املساوى بن أيب بكر العدين



 

  )١٦٥( 

 ٨١   الشيخ حممد بن عمر حبرق
 ٨٤   الشيخ احلسني بن الصديق األهدل

 ٨٦   الشيخ حممد بن أمحد باجرفيل الدوعين
 ٨٧   الشيخ جار اللّه ابن فهد

 ٨٨شيخ عبداللّه بن عبداللّه باقشري   ال
 ٨٩   الشيخ شهاب الدين أمحد بن علي احلليب

 ٨٩   الشيخ حممد بن عبداللّه العيدروس
 ٩٠   الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن باوزير

 ٩٠   الشيخ جوهر بن عبداللّه احلبشي
 ٩١   الشيخ عبدالعليم احلواجيي
 ٩٢)) صاحب مكة((باكثري   الشيخ عبداللّه بن أمحد
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الشيِخالالِتإىل س م عرالوف بامج.. 
 .. حبضرموتاِحل الصلِف الس مدرسِةوإىل أتباِع
 .. األفذاذ الرجاِل على سريِةالِع لالطِّ حمبوإىل كلِّ

 إىل   والـدعوةِ   والعملِ  العلمِ جاً من مناذجِ  وذَ منَ مدأُقَ
 ..اللّه

 عن   املراحلِ شبي غَ ِلجنوي..  الصورة حِضت ت نْعسى أَ 
 ..ه احلق ألهِلفنعرف.. قلوبنا

  املؤلف
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مهذا القَد ..(( 
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احلمد للّه الذي أحيا قلوب عباده الصـاحلني بـذكره وشـكره            
 والصالة والسالم على النيب األمي الذي فتح اللّه به          ،وحسن عبادته 

 وعلى آله وأصحابه السالكني     ،مغاليق احلكمة فمنحها لصاحلي أمته    
ان إىل يـوم اسـتجابة      على جه وسريته وعلى التابعني هلم بإحس      

 .دعوته
وبعد فهذا منوذج جديد من مناذج رجال حضرموت الصلحاء ،          
أضعه بني يدي القارئ بأسلوب زماننا ولسان عصـرنا ، لتقـوم            
احلجة على اجلميع ، وليقرأ املعاصرون حياة األوائل جمـردة مـن            
املسائل املعقدة والعبارات املومهة، وال يعين ذلك أن أسلوبنا سيكون          

إمنا حنن نالحق عقـول اجليـل       .. فضل من أساليب املاضني ، ال     أ
املخدوع الذي استقبح يف أسـاليب املاضـني بعـض العبـارات            
واإلشارات والكرامات ، ووجدنا أن األسلوب وسيلة ، وال ينبغي          
أن حنرم أجيالنا نصيبها من معرفة رجال اإلسـالم ـرد عقـدة             

حـاكموا الكلــمات    األسلوب ، أو تشويش املغرضني ، الذين        
 . وجعلوها حجة هلم لطمس حقائق رجال القلوب



 

  )١٢( 

مواهـب   ((وقد أخذنا كثريا من مباحث هذه الترمجة من كتاب          
ألحـد علمـاء القـرن     )) الرؤوف يف ترمجة الشيخ معروف      الرب

احلادي عشر الشيخ العالمة حممد بن عبدالرمحن سراج مجال رمحه          
 لوجهـه الكـرمي ،       خالصاً وإنين أرجو أن يكون هذا العمل     اهللا،  

 الصاحلني ، يف زمن العقوق والتنكر ألويل الطاعـة          هوانتصاراً لعباد 
 .وفوق كل ذي علـم عليم، والصراط املستقيم، وال بالغ إال باللّه
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هو الشيخ الكبري الشهري أيب حممد معروف بن عبداللّه بن حممـد            
أمحد أيب مجال نسـبة إىل القبيلـة        بن عبداللّه بن حممد بن      ااملؤذن  

 وهم أهل بيت علــم وصـالح   ،موتاملعروفة بآل بامجال حبضر 
، وأكثرهم بتلك اجلهة علـماء أعالم ومشايخ كرام ، وقـد           وسنة

سعد م أكثر أهل جهتهم ديناً ودنياً أمواتاً وأحيـاًء يف البـاطن             
ف باللّه  والظاهر والزمن األول واآلخر ، وأثر عن الشيخ الويل العار         

 إن آلل أيب مجال     ((: احملقق شهاب الدين بن عبدالرمحن باعلوي قوله      
نسباً يف سيدنا أيب بكر الصديق رضي اللّه عنه من جهـة بعـض              



 

  )١٣( 

ومن تلك النسبة كانت فـيهم اخلاصـية بكثـرة          :  ، قال  ))نسائه
العلـماء من زمن قدمي إىل اآلن ، وليس ذلك إال من السر الـذي              

 .)١(ق رضي اللّه عنهوقر يف صدر الصدي
ومعلوم أن جد آل أيب مجال هو ثور بن مرتع شـيخ كنـدة ،               

 فانتقلوا إىل شبام ، )) آل أيب جنار (( فأخذها منهم  ))بور((وكانوا والة   
لونه مآثر وحمامد وآبـار وسـقايات       نـزوكان هلم بكل مكان ي    

 .)٢(ومساجد وغري ذلك مما يعود نفعه على املسلـمني
:  أيضـاً قولـه    ٥٥ ص ))واهب الرب الرؤوف     م ((وذكر صاحب   

ورأيت يف بعض التعاليق املعتمدة أن آل أيب مجال كانوا أهل مروءة            
ومعاشرة حسنة وفعل معروف وورع وصيانة وعلــم وعبـادة          
وديانة ، ولـم يخلُ منهم عصر إىل اآلن ، وكانوا أكثـر أهـل              

 . حضرموت عتقاَء وموايلَ ، وعد من عتقائهم الكثري
ل أيب مجال مآثر كثرية كما سبق ذكره ، ومن تلـك املـآثر              وآل

احلمام املعروف جبانب مسجد اخلوقة ، والــمسجد املعـروف          
 .بالـمقدس ، وسقايته ، وصدقة راتب شبام

                                                           
  .٥١ ص)) مواهب الرب الرؤوف (() ١(

  . املصدر السابق )٢(



 

  )١٤( 

أما يف الغرفة فمن مآثرهم املسجد القبلي املسمى مبسجد الفقيه ،           
 ، والبئر   والبئر اليت عنده ، والـمسجد الذي داخل البالد ، وبئره         

البحرية ، وسقايته ومحامه ، والـمسجد الشرقي املسمى مسـجد          
باصليب ، وبئره وسقايته ، واحلمام النجدي مبسـجد باجريـدان           

ر البحرية العليا ، والسقاية اليت      ئوبئره ، والسقاية البحرية عنده، والب     
بطريق املسلـمني وبئرها على حنو مـن سـهم مـن القريـة ،              

قيفته ، والسقاية اليت حتاذيها إىل اجلنـوب        والـمسجد عندها وس  
 لذلك ،   ةمنآ و ةكافيعلى طريق املسلـمني إىل الوادي ، وصدقات        

وصدقة راتب الغرفة ، وهلم عدة مساجد متفرقة وعدة كتب صاحلة           
 .يف الفقه والتصوف موقوفة



 

  )١٥( 
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 ،  ٨٩٣ رمضان سـنة     ٢١ولد الشيخ معروف بشبام ليلة اجلمعة       
ونشأ وترىب يف حجر والده على أفضل الوسائل واألحوال ، وعليه           
آثار السعادة الئحة والبشارات منذ صباه واضحة ، حىت إن بعض           

 يا خبت مـن حضـر       ((: املشهورين بالوالية من صاحلي بلده قال       
  .))وقتك 

 : وقال الشيخ الشواف فيه شعراً
سعد من قد حضر وقته ومن رأى خياله       

ـ   فوز م  م تربـه وقبـل نعالـه      ثن قد ل
خبت واللّه مـن عانـه حبالـه ومالـه         
أوسقى أهلـه وعالـه أوسـتر عيالـه        

رخص املال هو والروح ذايق وصاله      ا ما
وصلته أشفى من اجلنه لــمن هوآلـه       

 :وقال آخر
ــديع  ــال البـ  اال من اللّـه وقـع فيـك        مااجلمـ
ــيع  ــادك رض ــن وع ــه يرع  م ــه بعين ــاللّ  كي



 

  )١٦( 

ــان  ــعيف املكـ  اعطوك ماحـد يسـاميك     الرفيـ
 ال بربعـــك وناديـــكإ مااجلنـــاب املنيـــع 
ــنيع  ــذاب الشـ  ل لـمن هو يعاديـك    نـزي والعـ
ــانيكأ ســعد مــن بــك هليــع ــل ش ــاً وياوي  يض
ــع  ــك مني ــث كل  حسان ماحـد جيازيـك    إ حي

علـمه والده القرآن وحفظه يف مدة يسرية ، مث طلع إىل الشحر            
 بالشيخ العالمة عبداللّه بن عبدالرمحن      يف حال صباه ، والتقى هناك     

ما أعظم  : باحلاج بافضل ، فكان الشيخ يتفرس فيه الوالية ، ويقول         
نورانية هذا الولد ، وتكررت زياراته إىل الشحر ، وكان من عاداته            
اخللوة يف املساجد ليالً واراً صائماً قائماً طاوياً متقشفاً ، ناشـئاً            

 تكن له صبوة ، وجترد منذ صـباه عـن           على الصيانة والديانة ، مل    
 .أشغال الدنيا مجلة واحدة
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أخذ الشيخ معروف عن مجلة من الشيوخ ، فقرأ العلـم علـى            
السيد العالمة عمر بن عبداللّه بن عمر مجال حىت أتقن ، مث أقبـل              
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على السلوك باجلد واالجتهاد حىت فاق أهل عصره مـن العبـاد ،             
لكبري عبدالرمحن بن عمر باهرمز األخضر ، وكان        وصحب الشيخ ا  

يسري إليه كل يوم من بلدة شبام إىل هينن ويعود إىل أهله لـيالً ،               
وبقي على ذلك مدة طويلة ، وظهرت عالمات فتوحه وجناحه على           
يد ابن أخي الشيخ باهرمز إبراهيم بن عبداللّه بـاهرمز ، فـأمره             

مره ولزمه ولبس منه خرقـة      بصحبته واإلقامة معه يف شبام فامتثل أ      
التصوف ولـم يفارقه بعد ذلك ، وكان الشيخ عبدالرمحن باهرمز          
حيث الشيخ معروف على مالزمة الشيخ إبراهيم وينشـده بيـتني           

 :للشيخ أيب إسحاق الشريازي
 فقالوا ما إىل هـذا سـبيلُ       سألت الناس عن خـلٍّ ويفِّ     
    ربذيِل ح تإن ظَِفر متسك    يف الـدنيا قليـلُ    فإنّ احلر 

إن إبراهيم من األحرار عدمي املماثل ، متسك به تظفر إن           : وقال له 
 . شاء اللّه تعاىل

. ومن مشاخيه الشيخ أمحد بن جبري شراحيل ، وكان عظيم احلال            
ذُكر أنه لـما حترك عزم الشيخ معروف للحج وزيارة املصـطفى           

 -خه إبراهيم    وذلك أيام سلوكه مع شي     -صلى اللّه عليه وسلـم     
الشيخ أمحد بن جبري شراحيل ،      نستشري  : ستشاره يف ذلك ، فقال    ا



 

  )١٨( 

قال يل احلق أُريد عبدي معروف يف       : فلـما وصال إليه بدأمها بقوله    
 .)١(بالدي لصالح عبادي وال يسافر
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منذ أن الزم الشيخ معروف شيخه الكبري إبراهيم باهرمز وهـو           
تهد يف السلوك من عبادة وصيام وتالوة وذكر وقيام وخلـوة ،            جم

يف ابتدائي مخسة عشر سنة ما منت       : حىت مسع عنه أنه قال عن نفسه      
فيها ليالً أو اراً ، ومتضي األيام الكثرية ما أطعم فيها غذاء ، ورمبا              
قرأت نصف القرآن وأنا مضطجع مغمض العني أنتظر هل يطرقها           

 فلـم ي ليٍل وتسبيٍح النعاس ا ، وكثرياً ما أعمل يف الليلة من ِلـم
 .)٢(وصالة على الرسول صلى اللّه عليه وسلـم حنو أربعني ألف

                                                           
 ، وحيتمل أن يكون ظهر له األمر بواسـطة الرؤيـا ، أو              ٦٤ص املصدر السابق    )١(

 .اس لبقاء الشيخ، وعلـمه بأن ذلك يرضي اللّه تعاىلإلدراكه حاجة الن
هذه ااهدات أصل من أصول التربية يف منهج السادة الصوفية رضي اللّه عنهم،             ) ٢(

 وما بعـدها  ٥٩ من ص)) مواهب الرب الرؤوف ((وقد تناول الكتاب املشار إليه    
 نقـل    من ااهدات املشاة لـما ذكره الشيخ معـروف ، وأسـهب يف            مجلةً

احلكايات ، وهي برمتها تتناسب مع ذلك الواقـع التربـوي الـذي عاصـروه             



 

  )١٩( 
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كان نفع اللّه به معتدل القامة ، عظيم الصورة ، صبيح الوجـه ،              
بة مدوره ،ي املنظر ، أبيض اللون ، مشرباً حبمرة ، ويف عينه رطو            

وغمش ، عظيم الرأس ، كثّ اللحية ، ضخم املنكـبني ، واسـع              
الصدر ، عظيم البطن جسيماً ال عن كثرة أكل ، وإمنا كان غذاؤه             

 ، راجح العقل ، فصيح      )١(مطالعةَ اجلَمال ومشاهدةَ أسرار الكمال    
 .اللسان ، له هيبة تلوح على حمياه، وشوارق جة تزهو منها اجلباه

                                                                                                                             
 . واألسلوب الروحي الذي نشؤوا عليه 

 وقال الشيخ الصاحل الـويل     :  جاء فيها  ٦٢وقد ذكر املؤلف حكاية أخرى ص     
كان يف بيت والد سيدي الشيخ معروف قدس        : ربيع بن عمر الشبوي رمحه اللّه     

 درجة مكث الشيخ حسن عشرة سنني يقرأ كل ليلة فيها ختمة يف للّه سره ثالثنيا
 .كل درجة جزء من القرآن العظيم 

وكان يف أيام صغره يرسله والده إىل شبام يف اخلريف من احلول إىل احلول فيأتيه 
به وهو صائم يف اهلجري ، ويتردد لذلك يف يومه مرارا ، وله كل ليلة ثالثة أرغفة،           

اهـ .ع به الوصال ، ويدفعها إىل بعض أصحابه السالكني معه         فيأخذ منها ما يقط   
  .٥٩صاملصدر السابق 

املقصود بغذائه هنا غذاء الروح ال تتغذى إال مبحاسن األمور ، ولـما كانـت              ) ١(
روح الشيخ شفافة ومرتاضة منذ نشأته فال حيتاج إىل كثري طعام وال شـراب ،               

 .وهذه مسألة معلومة عند أصحاب الرياضات



 

  )٢٠( 

لسخاء ِخضماً زاخراً ، وغيثاً هاطالً ، وله اليد         وكان يف اجلود وا   
الطوىل يف الزهد والورع ، والـمقام الرفيع يف اإليثار،قـال فيـه            

 :الشيخ الفقيه العارف باللّه عبدالرمحن بن حممد زين مجال
ياسحاب الكـرم مسـبل علينـا بـاالوداق        
ماطر الزهد والتقوى مع حسـن االخـالق       

ه بعـد لعـواق    وارتوين القلـوب الصـافي    
من صداها جتلـت وانفـتح كـل مغـالق         

مسع مرة سائالً ولـيس     .. وكان رضي اللّه عنه ال يرد سائالً قط       
عنده إال فراشه فدفعه إليه وجلس على األرض ، وجاء آخر وليس            

 .عه ورماه إليهنـزعنده إال ثوبه ف
وفُتح عليه يف بعض األوقات خبمسني محالً من التمر مجعه بعـض       

اء من اجلهة ، فأمر بتفريقه يف يومه على فقراء البلد ، ولــم              الفقر
، وجيء له يوماً بعشرة أمحال مـن الطعـام          ) ١(يبق لبيته منه شيء   
 .ففرقها من يومه

                                                           
 .٦٦ ص)) مواهب الرب الرؤوف (() ١(



 

  )٢١( 

وكان كثري الشفقة والـمالحظة والـمراعاة لـمن فيه شـعبة         
من شعب اإلميان وإن لـم يكن من املتعلقني ، بل وإن كان مـن              

 .املعرضني
كنـت  :  عنه الفقيه عبدالرمحن بن عبداللّه بن شعيب قـال         أخرب

جالساً عند سيدي الشيخ قدس اللّه سره فدعا تلـميذه شـراحيل           
 قربت وفاته ، وأنـه      -وذكر رجالً من أهل البلد    -إن فالناً   : وقال

جيب علينا رعايته لـمواصلة أرحامه ، فاطْلَع إليه اآلن وتداركـه           
د وقع منه ختليطٌ وجمالسـةٌ لـبعض        ليتوب قبل أن ميوت ، فإنه ق      

املعترضني ، فطلع إليه شراحيل ، فما أن وقع نظره عليه حىت بكى             
أنا تائب إىل اللّه تعاىل مما قد جرى        : بكاًء شديداً وقال   ذلك الرجل 

احيل يف مين ، وندم على ما مضى ، ومات من ساعته ، وعاد شـر           
 .)١( احلال وأخرب سيدي الشيخ

اله اإليثـار يف الظـاهر والبـاطن ومراعـاة          وكان رمحه اللّه ح   
األصحاب والزوار ، ال يقول هلم إالّ احلق وإن كان مراً ، وكـان              

 .يعاملهم مبا هو األوىل واألحرى

                                                           
  .٦٨ص املصدر السابق )١(



 

  )٢٢( 

 يتأذى مبا يتأذون بـه ،       هوكان من كمال أخالقه مع أصحابه أن      
ويؤلـمه ما يؤلـمهم ، وخيفف عنهم ما قد جيدونه من ظلـم أو            

 أو جهالء النـاس بلطفـه وإحسـانه ودعائـه     أذى من البداوات  
 .ومواساته

، فح واالحتمال لـمن اعترض أو أساءكما كان كثري العفو والص   
واللّه : ويقابلهم حبسن التصرف والدعاء واالعتناء ، ويؤثر عنه قوله        

إين ال أجد فرقاً بني عدو وال صديق ، بل ال أفرق بني رجلني دخال       
 -وأشـار إىل رأسـه    -بالـمعول  علي أحدمها ضرب هذا الرأس      

 .القدم ، وضرب بيده على قدمه واآلخر قَبلَ هذا
وهذا من كمال مقام الرضا بعد موت النفس ، حبيث يشهد العبد            
مواله يف كل شيء ، فال حيصل عنده انفعال مبدح وال ذم ، وإمنـا               
يِكل األمر لصاحب األمر ، ويرضى باحلال الذي يربزه له على أي            

 .وجه كان
إن شفقتنا وشفاعتنا   : ويؤثر عنه أيضاً يف جمال العفو والصفح قوله       
 .للذي حصل منهم األذى أعظم من غريهم



 

  )٢٣( 

: ما لَه؟ أي  : فقلت يف خاطري  : قال بعض احلاضرين  : قال املؤلف 
فما أمتمت اخلـاطر إال وقـال       : ما هلذا الشيخ إال من يؤذيه؟ قال      

ن آذى عباده فتحصـل     إا قد تكون ِغريةً من احلق على م       : الشيخ
 .العقوبة من غري طلب منهم

وكان رضي اللّه عنه حسن الظن مبن حوته دائرة اإلسالم ، فكان            
ما جلس مسلـم بني يدي إال توسلت به إىل اللّـه تعـاىل             : يقول

وبالسر الذي وضع فيه يف قضاء حوائجي وحوائج املسلــمني ،           
ِسقاء املاء ، وذا    : ربة ، أي   حاملِة القِ  -األمة: أي-حىت يف اجلارية    
 : فقال مدحه بعضهم

 متت وأمست يف يديـه قيادهـا      ومكارم األخالق فيـه مجيعهـا
ــا ِعلْـم لَدني ِعلْـمه وصـفاته ــه أراده ــه في ــةٌ واللّ  نبوي
الواليـة والعنايـة ظـاهر احلوائـل عادهـا      نور فيه ولكـن 
 )١(مس من هو أكمه ما هادها     والشحالت على من ال بصريته تـرى

 

                                                           
  .٧٤ ص)) مواهب الرب الرؤوف (() ١(



 

  )٢٤( 

وكان شفايفَّ الذوق كثري التواجد واحلركة مـن كـل نـاطق            
 ، مث متكن يف أخريات حياته ، وعند اكتمال مقامه ،            )١(ومسموع

لت عليه السكينة والوقار ، وأعطي من التمكني والرسوخ ما          نـزو
ن لـم يعط غريه ، وكان رضي اللّه عنه معظِّماً حلرمـات الـدي            

مفخماً لشعائر الشريعة احملمدية حميطاً بظاهرها وخافيهـا جامعـاً          
 .حلقائقها 

 :مسعت والدي يقول  : )) مواهب الرب الرؤوف     ((قال عنه مؤلف    
 يف املـذاهب    من أراد أن يسألين عن شـيء      : مسعت الشيخ يقول  

  .)٢(األربعة فليسأل
 كما كان متأدباً مع األولياء األكابر ، وحيمل ما جـرى علـى            
: ألسنتهم من شطح وعبارات بكمال األدب ، حىت أُثر عنه قولـه           

ما تشوش يل خاطر أو     : أي-وعزة املعبود ما تلجلج يل يف خاطري        
 فيما وقع للشيخ إمساعيل املغريب والشيخ ابن عريب         -جرى من انتقاد  

                                                           
ظهور أثِر املسموع والـمرئي من أسباب االعتبار أو آثار الذوق مـن            : التواجد) ١(

 . بسماع اآليات ، أو الفأل احلسن ، أو غري ذلكرالقصائد الصوفية ، أو التأث

  .٧٥صاملصدر السابق ) ٢(



 

  )٢٥( 

وطائفته ، بل أتربك بآثار كل منهم ، ونقبل ما قالوه على الـرأس              
 .ه إشكال إىل اللّه تعاىلوالعني ، ونكل ما في

 إال توقفت -من أمر الدنيا: أي-ما فتح علينا بشيء   : وكان يقول 
 .  )١(فيه حىت يظهر يل وجه ِحلِّه ، ويفتح احلق يف ذلك

ما أُصيب مؤمن مبصيبة إال كأين املصاب ،        : وكان يقول ويقِسم  
 وال أوذي أحد بضرب أو غريه حىت الكلب فما دونه إال وآلـمين،           

 .  )٢(ووجدت له ِحساً يف جسدي 
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 الكفاية الوفية يف    ((قال الشيخ الفقيه حممد بن عمر مجال يف كتابه          
 :)٣())إيضاح بعض كلـمات الصوفية 

                                                           
 .املصدر السابق ) ١(
  .٧٦سابق صلاملصدر ا) ٢(

)٣ (            للصوفية رضي اللّه عنهم بعض الكلـمات والعبارات اليت تعين بالنسبة هلم مغزى
ومعىن يريدونه ؛ ولكن ظاهر اللفظة أو العبارة قد يكون فيه إشـكال بالنسـبة               

 .للسامع اجلاهل مبصطلحهم الذوقي 



 

  )٢٦( 

 حممـد  أباواعلـم أن موالنا وشيخنا العـارف باللّـه الراسـخ        
ه قد فاق أهـل عصـره       معروف بن عبداللّه مؤذن مجال نفع اللّه ب       

وقطره ، وانتهت إليه الشهرة بالـمعرفة والزهد والتمكني ، وتفرد          
 .  )١(حباله ورتبته ، ولـم يشاركه فيها أحد

: وكان ذات ليلة يدعو ذا الدعاء طول ليلته حىت طلع الفجـر             
اللّهم متم بإحسانك على معروف يف الدارين ، وارزقه الكمال مع           

، وال أرحـم بـه      إال إحسانك إليك  له  وسيلة   إذ ال هما  يالسالمة ف 
 .) ٢(دائم املعروف ، يا كثري اخلري يامنك

                                                                                                                             

فية على العلـماء يف املاضي كما أشكلت       وقد أشكلت بعض كلـمات الصو    
يف احلاضر ، واختلف املوقف بالنسبة إلصدار األحكام على األلفاظ وقائليهـا ،             
فاألوائل كانوا ال يتعرضون لشيء من االنتقاد ، وحيملون العبارة على مراد القائل             

 .مبا يفهمه من معان ترد على خاطره أثناء قوله ، ويكلون أمره إىل اللّه

ا املتأخرون فقد حاكم بعضهم العبارات وأصحاا وكفروهم مبا نقل عنـهم           أم
هـذا  علـى  وأخرجوهم من دائرة التوحيد والعياذ باللّه ، وقد استوفينا الكـالم            

 . فلرياجع))سالف  شروط االتصاف لـمن يقرأ كتب األ((املوضوع يف كتابنا 

 .٧٧ق صباملصدر السا) ١(

 ،  )) قصعة العسـل     ((الشيخ سعيد الشواف صاحب      هو ،   ٨٧املصدر السابق ص  ) ٢(
ولسعيد املذكور وسيلةٌ عظيمةٌ حنـو جملـد      : )) مواهب الرب الرؤوف     ((قال يف   



 

  )٢٧( 

نشهد أن الشـيخ معـروف      : وكان الشيخ أمحد بن سهل يقول     
 ،  )) الرسـالة القشـريية      ((: أفضل وأكرب من مشايخ الرسالة ، أي        

 إالّ  -وإن كان يشري إىل مبالغة القائل يف شـيخه        -ومثل هذا القول    
إن املقصود ذا   : جهاً يبدي صحة مقولته، فالشيوخ يقولون     أن له و  

اللفظ املعاصرة ، فالشيخ معروف يف عني أهل عصره الذين نـالوا            
بواسطته القرب من اللّه أفضل من أولئك الذين قد توقف نفعهـم            

 هنا ال تعين الشمول ، وإمنـا تعـين          ة، فاألفضلي زمام  أ على أهل 
وأني ﴿ :رين يف اآلية عن بين إسرائيلالعصر ، كما هو يف قول املفس    

 على الـرأي الـذي      )) فالعالـمني   (( ،   ﴾فضلتكم على العالـمني  
ذكرناه يقتصر على عالَـمي أزِمنِتِهم وعصورهم ، وهكذا يف كل          
 .عبارة يظهر منها املبالغة يف وصف الشيوخ على ألسنة معاصريهم

 )) قصعة العسل    ((ويف هذا املضمار امتدح الشيخ الشواف صاحب        
 :الشيخ معروف بقصيدة محينية يف حنو من مئة بيت قال فيها 

                                                                                                                             
يتوسل فيها إىل اللّه تعاىل باألولياء العارفني املعروفني والـمجهولني من العـرب            
 والعجم ، ولـم يذكر فيها من أهل الوقت إال سيدي الشيخ معروف ، والسـيد   

إمنا ذكرما ألن مهتهما مست عن التأثر : عبداللّه ابن الفقيه اذوب علوي ، وقال
 .٨١اهـ ص. بالـمدح والذم



 

  )٢٨( 

 مثل ذا الشيخ معروف املعارف تـنالـه
 والنـهايات للسـادة بـدايـة حلالـه

 ي الديـن ألهـل الدين ظاهر حبالـهيحم
 االسم االعظم يف امسه مندرج يف كمالـه
 معـدن الصدق حبر النور كلـه جاللـه

 مع الكـلّ روح الكل للكـل آلـهجمـ
 نافـذ الكشف والتصريف يف كل حـاله
 فاخـر احلـال باالسالم جـم احتفالـه
 قـط ماطيب يف الدنيا كما طيب حالـه
 زين اخلالئق ألهل العلـم واهـل اجلهالـه
 شيخ الهل التصوف ليـت روحي ِفدالـه
)١(نائـب اهـل الواليـه وأهـل الرسالـه

خ شهاب الـدين بـن الشـيخ        لسيد الويل الشهري الشي   وكان ا 
: الرمحن بن الشيخ علي بن أيب بكر علوي نفع اللّه بـه يقـول             عبد

الشيخ معروف أمةٌ وحده وآية من آيات اللّه ، لو أدركه املشـايخ             
                                                           

املصدر السـابق  .  )) نائب اهل الواليه نائب اهل الرساله  ((: يستقيم البيت بزيادة  ) ١(
 .٨٠ص



 

  )٢٩( 

الشـيخ معـروف    : العترفوا بتقدميه وسبقه ، وكان يقول أيضـاً       
 .معروف يف السماء ومعروف يف األرض
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إن الشـيخ الكـبري     : )) مواهب الرب الرؤوف     ((كتب صاحب   
إبراهيم بن عبداللّه باهرمز شيخ الشيخ معروف أَِذنَ لـه يف سـنة             

 بالتصدر واجللوس لدعوة اخللق إىل اللّه ، وأطلق عليه مسمى           ٩٢٨
 جمتمعون   ، وكان ذلك يف مسجد اخلوقة بشبام ، وفقراؤه         )١(الشيخ

لراتبهم املعتاد يف السابع عشر من رمضان ، وِسنه إذ ذاك مخسـة             
                                                           

 العديد من استطرد املؤلف يف النقل عن مسمى الشيخ ومعناه عند الصوفية ، ونقل ) ١(
: ))الوصـية ((قال الشيخ حممد بن عراق يف كتابـه         : التعاريف املفيدة ، منها قوله    

من أدبك بظاهر كتاب اللّه وهذبك بسنة رسوله صلى اللّـه           : الشيخ يف الشريعة  
عليه وسلـم  ، ورباك بأخالقه املرضية ، وقمع نفسك األمـارة بالسـوء مـن            

 .مألوفاا

 احملمديـة، وعرفـك     ة هذبك بباطن كتاب اللّه والسن     من: والشيخ يف الطريقة  
أوصاف النفس اللوامة ، وأوصلك إىل النفس املطمئنة املرضية ، وخلصك مـن             

 .الربية ، وألزمك تعظيم األحدية

من نفى من أعمالك ما هو أعلى لك ، وعن أفعالك ما هو           : والشيخ يف احلقيقة  
 . أمضى لك ، ومجع من أحوالك ما هو أفوز لك



 

  )٣٠( 

وثالثون سنة ، فامتثل الشيخ معروف ما أمره به شيخه ، وظهـر             
على منرب الدعوة ، ووعظ أول ليلة وذكَّر إىل أن بقي مـن الليـل               

فأتى الشيخ معروف مبا يبـهر العقـول        : قال املؤلف . اهـ. ربعه
 . فحول واعترف بفضله ال

نِحـس يف   : وكان الفقيه الكبري عثمان بن حممد العمودي يقول       
قلوبنا صفاًء وفرحاً من حيث ظهر الشـيخ معـروف للخلـق ،             
ووجدت يف هذه اجلهة نفحةً من نفحات الرمحن عطّرت القلوب ،           

 .  )١(وهذا من آثار القطب
لــما ظهـر الشـيخ      : وقال الشيخ الفقيه علي بن علي بايزيد      

 لدعوة اخللق إىل اللّه تعاىل رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه            معروف
وسلـم جالساً وعن ميينه ويساره أبوبكر وعمر رضي اللّه عنهما ،           
والشيخ معروف جالس بني يديه ، والرسول صـلى اللّـه عليـه             

، دحـه  مووسلـم  يثين عليه ثناًء مجيالً ، ويطنـب يف صـحبته        
 : ا البيتوالصديق رضي اللّه عنه ينشد هذ

 وهذا زمانٌ أنت ال شك واِحده      لكلِّ زماٍن واحد يقتـدى بـه      

                                                           
  .١٩٠املصدر السابق ص) ١(



 

  )٣١( 

ويشري بأصبعه السبابة إىل الشيخ معروف ، فتأكد اعتقادي لـه           
 .)١(وحمبته

ثــم إن    : ١٠٩ ص   )) مواهب الرب الرؤوف     ((كتب مؤلف   
سيدي الشيخ معروف رضي اللّه عنه ونفع به قام يدعو اخللـق إىل             

ام ، وض مبا لـم ينهض به غريه من السادة الكـرام ،             اللّه أمت قي  
وأجاد ، وبىن معاقل الدين ، وشاد وأحيا ما أسسه الرسول           اد  جأف

عليه الصالة والسالم ، وواظب على إطعام الطعام وصلة األرحـام           
واإلحسان إىل الفقراء واألرامل واأليتام ، وشاع ذكره يف اآلفاق ،           

ـ  إوارحتل   مشايخ ، وقصـده أكـابر الرؤسـاء        ليه العلـماء وال
، طي ، وعمت دعوته احملسن والـمسيواحلكماء ، وجتاذبت إليه امل

وقصده اخللق من كل مكان ، وتتلـمذ له خلق كثري، وكان جيتمع  
عنده لسماع مذاكرته من العلـماء والـمشايخ والـمريدين مـا         

، ، وهدى به املسلــمني      ه به الدين  يزيد على األلف ، وأحيا اللّ     
وعمر به البالد وقمع به الطغيان والعناد ، وأصلح به ما ظهر ومـا              

، واسـتطالت علـى      واستطارت يف اآلفاق برقَته    ،دبطن من الفسا  
املسلـمني خرقته ، ولبسها من أهل اليمن والشـام والسـواحل           

                                                           
 .بقية احلكاية يف ترمجة بايزيد أحد مريدي الشيخ عند الكالم على التالمذة )١(



 

  )٣٢( 

مجع كثري ، وانتمى إليه     القاصبة  وجازان وامة وصعدة واألراضي     
عيان من السادة األشراف آل أيب علـوي        خالئق من الفضالء واأل   

وآل مجال وآل أيب هرمز وآل أيب رجاء وآل أيب كثري وآل أيب قشري     
 .بن مزروع وغريهمايب فضل وآل أيب شراحيل وآل الفقيه  أوآل

 ، مث   ٩٣٢وكان جيمع مريديه وتالمذته يف مسجد اخلوقة إىل سنة          
 جتتمع فيه   أمر شيخه بعمارة مسجد املقدسي ، وهو إذ ذاك خراب         

 وخرب ولـم يبق له أثر ،       ٦٣٦البهائم ، وكان قد بِني قدمياً سنة        
فعمره سيدي الشيخ معروف عمارة تامة ، وبىن عنـده سـقاية ،             
فوقف بعض فقرائه عليها صدقة جارية ، وجلس الشيخ يـدعو إىل            
اللّه يف هذا املسجد ، وقام الشيخ املريد الصاحل عمر بن حممد باذيب 

 )) بـالزاهر    ((ب املخلص أبوبكر ووقفا املكان املعروف       وأخوه احمل 
 مث لـمن انتمى    على جابية مسجد املقدسي ، وجعال النظر للشيخ       

، مث بىن فيه غرفة ، مث وسع الشيخ تلك الغرفة           ةإليه بقرب أو صحب   
 .وجعلها دارا كبرية أقام ا مدة طويلة

 على حكم   وكان كالمه ومذاكراته مما يقتضيه أحوال سامعيه ال       
حاله ومقامه وعلـمه وذوقه ، وكان يف حال مذكراته كـالبحر           
 :الزاخر ؛ لكن ال حيفظ أحد من كالمه إال اليسري كما قال الشاعر



 

  )٣٣( 

 ونسينا الكثري ممـا حفظنـا     فحِفظْنا اليسـري ممـا مسعنـا

@
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وكان  : ١١١-١١٠ ص )) مواهب الرب الرؤوف     ((كتب مؤلف   
عنده من أهل السلوك واالجتماع والتعاون من خواص املريـدين          
اللذين ال خيرجون عن أمره ويه حنو مئة مريد قد خرجوا عن مجيع             

 .حمبوبام ومألوفام من أهل ومال وولد
 :وكان ترتيب الشيخ معروف يف تقسيم تالمذته على ثالثة أقسام

م العلـم باللّه وكتب احلقائق     الدرجة األوىل من املريدين وظيفته    
ومشاهدة اجلمال األسىن والسكر مبحبة املوىل والتعـرف بأمسائـه          
احلسىن وصفاته العليا ، واجللوس على بساط األنس حىت صـاروا           

 .مطالع األنوار وخزائن األسرار ونشرت هلم أعالم الوالية
 الدرجة الثانية من املريدين وظيفتهم نشر العلوم الشرعية قـراءةً         

وإقراًء وحتصيل كتبها ، مع مطالعة كتب الرقائق ومساع مذاكرات          
 .الشيخ أحيانا



 

  )٣٤( 

 وظيفتـهم   -وهي درجة عامتـهم   -الدرجة الثالثة من املريدين     
االعتناء مبا خيص أمر دينهم ودنياهم من العبادات والــمعامالت          

 املتسبب  نـزك(( و ))خمتصر الفقيه عبداللّه بلحاج   (( و ))كبداية اهلداية ((
 . للفقيه حممد بن عمر مجال))لنقي املتورعا

وكان هلؤالء مجيعاً بيت يأوون إليه ، ومعظم أوقام يعتكفون يف           
مسجدهم ال خيرجون إال لنفقة أو حاجة ، وكان لبعضهم جماهدات          

 .بالصيام األيام املتواصلة
وكان هلم ولعامة الفقراء جملس كل ليلة بعد صـالة العصـر إىل             

يتخلف منهم واحد ، وقد رتب لكل واحـد         غروب الشمس ، ال     
 .  )١(حبسب حاله  منهم وظيفة

 على مجلـة    )) مواهب الرب الرؤوف     ((وقد احتوى كتاب    : قلت
من تالميذ ومريدي الشيخ لـم يترجم هلم يف الغالب ، وإمنا ذكروا            
أثناء كالم للـمؤلف ينقله عنهم أو خرب يرد إليه منهم ، ومنـهم             

د ، والشيخ حسني بـن عبداللّـه         علي بايزي  الشيخ الفقيه علي بن   

                                                           
  .١١٥ – ١١٤املصدر السابق ص) ١(



 

  )٣٥( 

، والشيخ عمر بـن     ) ١(، والشيخ أيب بكر بن سالـم باعلوي      فضل
وأخوه أبوبكر ، والشيخ حممد بن عمر بامجـال ،          ) ٢(حممد باذيب 

، والشيخ سالـم بن حممـود      ) ٣(والشيخ عبداللّه بن حممد باحنني    
 عمر بن حممد    ، والشيخ )٥(، والشيخ علي اهليين الصعدي    )٤(اجلازاين

مجال ، والشيخ حممد بن أمحد شـعيب ، والشـيخ أمحـد بـن               
عبدالرمحن معدان ، والـمحب أمحد مصفر ، وحيدرة بن عمر ،           
وحممد باخليل ، وحممد قعيطي ، وامبارك بن زياد ، وأمحد بن عمر             

اخلطيـب   بازياد ، وأمحد باشِويه العمودي ، والشيخ العارف باللّه        

                                                           
ومسعت سيدي الشـيخ    :  قوله ٩٧ ص )) مواهب الرب الرؤوف     ((ذكر صاحب   ) ١(

ما زرت  : القطب فخر الوجود أبابكر بن سالـم باعلوي نفع اللّه به آمني يقول           
سيدنا الشيخ معروف نفع اللّه به إال بعد أن أمرين رسول اللّه صلى اللّـه عليـه                 

 ))مواهب الرب الرؤوف  ((ترجم للشيخ أيب بكر بن سالـم يف        . اهـ. وسلـم    
 .٢٥٤ترمجة مستقلة ص

 . يروي حكاية عن الشيخ وكراماته١٥٩ورد ذكره ص) ٢(

 .١١٩له قصيدة يف مدح اإلمام معروف ص) ٣(

 ، وقد قدم لزيـارة      )) مواهب الرب الرؤوف     (( من   ١٣٦له قصيدة يف الشيخ ص    ) ٤(
 . املصدر السابق من١٥٢انظر ص. الشيخ ولبس منه اخلرقة وأقام مدة طويلة 

  .١٤٣ص، املصدر السابق للشيخ علي املذكور قصيدة يف مدح الشيخ ) ٥(



 

  )٣٦( 

، )٢( ، والشيخ سعد بن عبداللّه بارجاء      )١(ارجاءعمر بن عبدالرمحن ب   
وعبدالرمحن بن أمحد شعيب ، والشيخ حممد بن أمحد بن سالــم            
مجال ، والشيخ حممد بن عبداللّه بحرق ، والشيخ حمفوظ بن عمر            
عباد ، والشيخ أبوبكر بن حممد بصعب اهلجراين ، والشيخ حممد بن       

عفر، والشيخ فضل بـن  علي بن عمر ، والشيخ علي بن عمر بن ج         
بـن الفقيـه عبداللّـه بلحـاج ،     اإبراهيم فضل ، والشيخ حسني   

محد بن سهل ، والفقيه الصاحل       أ والـمحب ربيع الشبويت ، والشيخ    
 .فضل بن عمر اهلجراين
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ومن : ١١٦-١١٥ ص   )) مواهب الرب الرؤوف     ((كتب مؤلف   
للّه عنه ما رأيته خبط السيد الفقيه حممد بن عمر مجال           أوامره رضي ا  

                                                           
 وسـاريةً ، ذكـره      الشيخ عبد الرمحن بارجا عمل لضريح الشيخ معروف تابوتاً        ) ١(

  .٢٥٠ ص))مواهب الرب الرؤوف((

املصدر السـابق    .الشيخ سعد بارجا له قصيدةٌ قاهلا يف شوقه إىل الشيخ معروف          ) ٢(
  .٢٥٠ص



 

  )٣٧( 

حضرين ذكره مما أمر به سـيدي        هذا ما : اللّه تعاىل وصورته   رمحه
 :الشيخ معروف بن عبداللّه مجال فقراَءه ومريديه

 أمرهم بلزوم كل أمر ، وترك كل ي ، يف احلضر والسـفر              -١
 .واخللوة واالجتماع

جيعل كل واحد لنفسه ساعة بالليل       التوبة يف كل وقت ، وأن        -٢
وساعة بالنهار حياسب نفسه فيها ، ويعد حركاته وسكناته وأقواله          
وأفعاله ونياته ومهمه ، فإن رأى تقصرياً أو نية غري صاحلة تـدارك             

 .بصدق وإقالع
 أن ال يلتقي اثنان إال ويتصافحان ويصليان على النيب صـلى            -٣

 .اللّه عليه وآله وسلـم
٤-  على من لقوا من املسلـمني ، ويصلوا على           أن يرد وا السالم

جنائزهم ويشيعوا حىت تدفن ، مث يقرأوا الفاحتة وآيـة الكرسـي            
 مرة وألـم نشرح أربعا وسورة القدر سبعا ، وإذا          ٤١وسورة يس   

جاء نصر اللّه أربعا وأهلاكم التكاثر مرة والكـافرون أربعـا وإذا            
تني ثالثا ثالثـا وأول البقـرة       زلزلت مرتني واإلخالص والـمعوذ   

وآخرها ، ويهبون ثواب ذلك للـميت ، ولكل من مـات مـن             
بتجهيـزه  وإن كانت اجلنازة ألحد من الفقراء بادروا    . املسلـمني  



 

  )٣٨( 

وحضروا غسله إىل وقته ، ويزيد يف القراءة سـورة البقـرة وآل             
عمران وخيرجون اليوم الثاين والثالث كذلك ، مث يقرؤون اإلخالص 

 .ى عشر مرة لعامة أهل املقربةإحد
 . دوام الطهارة ، وأن ال يكون هلم خلطة مع غري الفقراء-٥
 أن ال يتكلفوا الكساء ، وأن يلبس كل واحد منهم قلنسـوة             -٦

وعمامة خيرج هلا عذَبة من جهة منكبه األيسر إىل حنـو القلـب ،              
 .وجيعل طوهلا ثالث لفات

 .ة يصلون صالة التسبيح وهيئتها مشهور-٧
 يقومون آخر الليل على حنو ستة أجزاء ، ويصـلون الـوتر             -٨

إحدى عشر ركعة ، وإذا طلع الفجر صلوا ركعتني وأتوا بالـدعاء            
املـأثورة بعـدها ، مث حـزب        املشهور ، مث الفريضة مث األذكار       

، مث ركعيت اإلشراق ، مث دعاء الصباح على ما رتبه هلم من             األسبوع
 ، مث العقيدة وأكثرها عقيـدة الشـيخ         األذكار والدعوات املأثورة  

الشريف علي بن أيب بكر علوي ، مث مدرس يف الفقه ، مث خيرجون              
إىل بيت سيدي الشيخ ويأتون فيه مبئتني مرة من الصالة على النيب             
صلى اللّه عليه وآله وسلـم ، مث ثالثني مرة حتت دار شيخه الشيخ             

ضـحى ، مث يتفرغـون      إبراهم ، مث يعودون إىل املسجد لصالة ال       



 

  )٣٩( 

لوظائف املطالعة أو القراءة أو النساخة أو من له أوراد يلزمها ، حىت 
 حسيب  (( ، مث مئة من      )) اإلحياء   ((صالة الظهر مجاعة ، مث مدرس يف        

  .))اللّه ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 
ئـة  م مث بعد صالة العصر خيرجون إىل بيت الشيخ ويأتون خبمس         

من الصالة على النيب صلى اللّه عليه وآله وسلـم وقت انتظـارهم        
لظهوره ، فإذا خرج إليهم تفقد أحواهلم وذاكرهم إىل حنو غروب           
الشمس ، مث أتوا املسجد وصلوا املغرب وسنته مث صـلوا الناشـئة             

 . ، مث العشاء وراتبهم املعهود))صالة األوابني((
ر من الذكر والنشيد وشيء مـن       ويف ليلة االثنني واخلميس ما تيس     

 .أقوال املشايخ نفع اللّه م

ë@åß@xˆì¹cêbíb–@

واعلـموا وفقكم اللّه أن حسن الظن وصحبة العارفني وحمبتـهم          
مقام عظيم ال يقع إال لـمن خص به ، وال حيصل سلوك وال تعب              
أو مشقة يف العبادة ، وهو مقام مفرد ، وأهله أهل سالمة الصدور ،  

ـ    وفائدة   أخالقهم والتمسـك بسـريم     صحبة املشايخ التخلق ب



 

  )٤٠( 

، بشرط اإليثار وحسن األخالق والصرب وعدم املكافـأة ،      وصفام
وترك العوائد وخمالفة الطبع والنفس ، وترك اجلدل والتجسـس ،           

القلب بترك ما سوى اللّه مع الذل والــمحو والكـرم   واصطالم  
ه تعـاىل ، والرضـا      والسخاء واإلنفاق والسماحة والرجوع إىل اللّ     

والشكر وترك الكرب والظنون واحلظوظ النفسانية ، وذبح النفس ،          
والتخلق باألخالق احملمدية ، والتلذذ مبا جاء به القرآن ، ورؤيـة            
الذهب والفضة والـمدر سواء ، ورؤية األذى من األعداء الـذي           

 يف  والرد إىل القضاء والقدر من احلول والقوة      ،   فقراء الدنيا  يقع فيه 
 .كل خري وشر 

هذا الذي نطلبه من األصحاب ، فمن وجد ذلك فقد صلح أرضه           
ووجب له الغيث والدخول به على امللك ، وهذا شـأن عظـيم ،          
والصحبة ليست بكثرة ايء والـمراح مع التوسخ باآلثـام ، وال     
تظنوا أن اإلمث املعاصي الظاهرة كالقتل والزنا فقط ، بل منها الكرب            

لعجب واتباع النفس واألهواء وخمالطة األضداد ، فمـن         واحلسد وا 
صحبهم لشيء من هذه الصفات عاقبه اللّه وابتاله ، ومن أقبل فهو            
لنا ، ومن أدبر حنن معه ، وامتثلوا أمر اللّه ويه ، والزموا تقواه ،               
واطلبوا اإلعانة منا على ما أوضحه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله            



 

  )٤١( 

ى اهلمة فينا نعطيه ما أراد ، والشيخ النافع من          وسلـم ، ومن أعط   
ة ، وصحبة املـداح خيانـة يف        يذكرك عيوبك وينفعك يف اآلخر    

، إله إال اللّه ، فمن حوته طويناه      ، وقد بسطنا الشبكة ألهل ال       الدين
 . وال نفتشه ، ويتواله مواله

 وما أشار العارفون إال إىل التعلق م ، وال تنفع نفاعة الصحبة إال            
ما : يف اآلخرة حىت إم يستعظمون ما يرون من النعيم ، ويقولون          

إن هذا ِمن قبل تعـرِفِهم      : عملنا ما نستحق به ذلك ، فيقول احلق       
بصاحب وقتهم ، فيقع احلمد والشكر ، ويف احلديث عنه صلى اللّه            

الـمتحابون على منابر من نـور يغـبطهم        ((: عليه وآله وسلـم  
 فمن نور اللّه قلبـه ورزقـه التوفيـق وأقبـل            النبيون والشهداء ،  

بالـمحو واالحنطاط ظفر بنا وظفرناه ، وأوصلته النظرةُ إىل أرفـع      
أقبل املراتب وأعظم األحوال والـمقامات ، فنعم الشفعاء حنن لو          

 .  )١(اخللق إلينا

                                                           
  .١٤٣ – ١٤١املصدر السابق ص) ١(



 

  )٤٢( 

Òë‹Èß@„î“Ûa@‡äÇ@òÓ‹©a@‡ä@

قال السيد الفقيه التلـميذ األكرب حممد بن عمر مجال رمحه اللّـه            
فاعلـم أن املشايخ الذين أحيا اللّه م الـدين يف جهـة          : ونفع به 

 :حضرموت أربعة، ولنذكر سند خرقتهم
سند خرقة سيدنا وشيخنا شيخ شيوخ العارفني الشـيخ         : األول

ن الشـبامي ،  املريب القطب أيب حممد معروف بن عبداللّه مجال مؤذ     
ذكرته أوال ألنه شيخي وموالي ، والعبد يزهـو مبـواله ، وقـد              
لبسناها حبمد اللّه من يده الكرمية وظهرت علينا بركاته اجلسيمة ،           
وشيخنا صحب وترىب وأخذ علوم طائفة الصوفية من شيخه الشيخ          
إبراهيم بن عبداللّه هرمز ، وهو أخذها عن عمه عبدالرمحن ، وهو            

 الفتح حممد بن أيب بكر بن احلسني العثماين ، وهـو            أخذها عن أيب  
أخذها عن إمساعيل بن ابراهيم بن عبد الصمد اهلـامشي اجلـربيت ،    
وهو أخذها عن الشيخ أيب بكر بن حممد الصويف ، وهو أخذها عن             
الشيخ أمحد بن حممد بن عبداللّه بن يوسف األسدي ، وهو أخذها            

ن نعيم ، وهو أخذها عن أيب       عن الشيخ أيب بكر بن حممد بن علي ب        
أمحد حممد بن أمحد بن عبداللّه األسدي ، وهو أخذها عن الشـيخ             



 

  )٤٣( 

الصامت عبداللّه بن يوسف بن زربه ، وهو أخذها عن الشيخ أيب             
حممد عبداللّه بن علي بن حسني األسدي ، وهو أخذها عن الشيخ            
 القطب حميي الدين عبدالقادر اجليالين احلسيين ، وهو أخذها عـن          

الشيخ أيب سعيد املبارك بن علي املخزومي ، وهو أخذها عن الشيخ            
 أيب احلسن علي بن أمحد اهلكاري، وهو أخذها عـن أيب الفـرج             

 طرطوسي ، وهـو أخـذها عـن أيب الفضـل          حممد بن عبداللّه ال   
 الواحد بن عبد العزيز التميمي ، وهو أخـذها عـن األسـتاذ             عبد

 الطائفة اجلنيد البغـدادي ،      أيب بكر الشبلي ، وهو أخذها عن سيد       
وهو أخذها عن السِري السقَطي ، وهو أخـذها عـن معـروف             

األوىل عن سليمان الطـائي ،      : الكرخي ، وهو أخذها من طريقني     
وهو عن أيب حممد حبيب العجمي ، وهو عن احلسن بن احلسـن             

 .ني علي بن أيب طالب نالبصري ، وهو عن أمري املؤم
موسى وداود الطائي ، وعلي بن موسى عن        والثانية عن علي بن     

والده موسى الكاظم ، وهو عن جعفر الصادق ، وهو عن علـي             
زين العابدين ، وهو عن احلسني بن علي ، وهو عن أبيه علي بـن               

 . إخل.. أيب طالب



 

  )٤٤( 

 الفقيـه   ((سند خرقة الشيخ الكبري حممد بن علي علـوي          : الثاين
 . آل باعلوي يف اخلرقة إليهىلت إ، ونسب نفع اللّه به آمني ))املقدم 
سند خرقة الشيخ سعيد بن عيسى العمودي ، أخذها عن          : الثالث

الشيخ عبداللّه بن علي املغريب ، وهو من الشيخ عبدالرمحن املقعد ،            
وهو من الشيخ أيب مدين ، وهو من الشيخ عبدالقادر اجليالين نفع            

 .اللّه م
نفع اللّه م ، لبسها مـن       سند خرقة الشيخ عبداللّه عباد      : الرابع

الشيخ أمحد بن أيب اجلعد ، وهو من الفقيه سالـم ، وهـو مـن               
الشيخ علي األهدل، وهو من احلداد ، وهو من الشيخ عبـدالقادر            

 ولـم يشتهر حبضرموت سـوى هـذه اخلـرق          .اهـ  . اجليالين
 . )١(األربع

 

                                                           
  .١٤٩املصدر السابق ص) ١(



 

  )٤٥( 

@õa‰íg@åß@Òë‹Èß@„î“Ûa@éÛ@ ‹Èm@bß@ê –ëéîÜÇ@

 عنه مقيما يف مدينة شبام ، وا نشر الطريقة ودعا           كان رضي اللّه  
إىل مواله على صفة التجريد ، ال يطلب علـى ذلـك جـزاًء وال       
شكوراً ؛ ولكن األذى حلقه من الناس ، فخرج من شـبام ثـالث     

 .مرات
خرج رضي اللّه عنـه ثـالث   : ١٥٥ ص)) املواهب ((كتب مؤلف   

بنبيه حممد صلى اللّـه     مرات ، وفيها من اإليذاء ما حقق له التأسي          
 .عليه وآله وسلـم

 وهي قرية بالكسر على حنو      )) السول   ((وكان خروجه األول إىل     
  .٩٤٥مرحلة من شبام ، وذلك سنة 

وعاد منـها إىل    بنفس العام    بالكسر   )) عندل   ((مث خرج إىل قرية     
 .شبام بعد سنة

 وهـو خمرجـه األخـري ،        )) بغلة   ((مث خرج ثالثا إىل قرية تسمى       
 قرية بدوعن على حنو ثالث مراحل من شبام ، وكان ذلك            ))بغله((و

  .٩٥٩آخر شعبان سنة 



 

  )٤٦( 

أقامين احلق لالنتقام من مجيع اخللق يف       : وكان يقول قبل خروجه   
نتقمت من رأسـي    ارة ، وأول ما     هذه احلياة للسالمة يف دار اآلخ     

، وأوتيت اجلاه كله فطويته كطي البساط حىت لـم يبق منه إال            هذا
اُترك هذا فتركته ، والبد ما توصل اخللق إىل    : ء يسري ، فنوديت   شي

 .االمتحاناللّه ، منهم من هو بالرب واإلحسان ، ومنهم بسالسل 
وكان سيدي   : ١٥٧ ص   )) مواهب الرب الرؤوف     ((قال مؤلف   

الشيخ قدس اللّه سره كثريا ما يذكر خروجه األخري قبل وقوعه مبدة   
أخربه به شيخه عبدالرمحن باهرمز رمحه اللّـه  قد  ملا  طويلة ، وذلك    

 تعاىل كما أخربين مجع كثري عن الفقيه العارف باللّـه عمـر بـن              
لـما قربت وفاة سـيدي     : عبداللّه بن أمحد خمرمة رمحه اللّه، قال      

الشيخ عبدالرمحن بن عمر باهرمز نفع اللّه به أرسـل إىل الشـيخ             
 وكه علـى الشـيخ     معروف بن عبداللّه مؤذن مجال يف أيام سـل        

إبراهيم بن عبداللّه هرمز بشبام قبل ظهوره بالـمشيخة ، فلــما           
نقول لـك شـيئاً     : جاء وجلس بني يديه قال له الشيخ عبدالرمحن       

شـئت ، فقـال الشـيخ        قل مـا  : وتقبل؟ فقال الشيخ معروف   
نريد حنملك أو السلطان بدر تقوم به وجتعله يف عنقك          : عبدالرمحن



 

  )٤٧( 

كان ذلك ، فقال الشيخ     : الشيخ معروف ال  وهو مسلط عليك ، فق    
 .نعم: وإن أخرجك من بالدك؟ قال: عبدالرمحن

عج بعـض   نــز ولـما أُخرج الشيخ معروف للـمرة الثالثة ا      
، ا أن الدنيا حمل اهلموم واألكدار     واعلـمو: فقرائه ، فذاكرهم وقال   

فال يتأثر مبا وقع فيها إال سخيف العقل ضعيف اليقني ، وال ينكره             
 من ليس له علـم ، والشكوى من أهلها شكوى مـن اللّـه ،            إال

ومن رأى الفاعل هو اللّه تعاىل وأن البلوى توصـل صـاحبها إىل             
أفضل ما عند اللّه رِضي ا ورضي عمن باشرها، ومن أساء صحبة            

 .الرجال خيم على ما فيه
كنت يوما جالساً عند بعض العارفني فجاء ابنه ورأسـه ملطـخ            

نرضـيك ، مث  : أنكرت فاحشةً ففُعل يب هذا ، فقـال   : لبالدم وقا 
أنـت  :  فقلت له  ؟ما الذي يستحقونه من العقوبة    : الالتفت إيلّ وق  

والذي ال إله إال هـو مـا أرد         :  فقال ،تعرف مقامك وما أنت فيه    
توبتهما والعفو عنهما إال حيث فعل بولدي هـذا ، وإن الـذي             

 .  )١(اريأعلـمه بيين وبني اللّه أن هذا اختي

                                                           
  .١٦٠املصدر السابق ص) ١(



 

  )٤٨( 

يا سيدي إن فالناً    : وجاء رجل إىل سيدي وشيخي إبراهيم فقال      
هؤالء قـوم قـد     : وفالناً قطعا خنلك وضربا ولدك ، فقال سيدي       

أدبروا عن اللّه ، وفعلهم ذلك سبب لتوبتهم ، والفاعل هو اللّـه ،              
وأهل هذا املقام أهل سالمة وال مكافأة عندهم ال يف الدنيا وال يف             

إذا قضى اللّه على أحدهم املصيبة يف هذه احلياة رضـي           اآلخرة ، و  
خبالقها وعفا عن فاعلها ، كما أن مواله أرادها ويتنعم ويتلذذ ـا             

ـمسكن إال اللّه   حيث اختارها اللّه له ، فال يشهدون أن احملرك وال         
 من أفعال اخللق وصفام ، فما تعاىف عبد ـذا           ةحىت حتصل العافي  

 .كون إال شاهد املكون  يشهد الل وه،املشهد
وليس اخلواص كالعوام  ، فلو وقع يف قلب املريـد خطـرة يف              

ع إميانه ،   نـزمكافأة مسيء بسوٍء راح رأسه ، بل لو ذكر إساءته           
تثبت له اِملنة من اللّه     ويتحقق كل منهم أن املخاطب باألمر والنهي        

ـ        أوأما  ،  تعاىل ط ،  نا فانشراحي وانبساطي يف القبض أكثر من البس
وأهل هذا املقام ساكنون مع اللّه ، ما هلم خـاطرة يف نفـس وال               
علـم وال عمل ، وال يرون احلياة وما فيها ، وال اآلخرة ونعيمها ، 



 

  )٤٩( 

الكون ومـا   .. إمنا مطلبهم موالهم ، فلـما ظفروه نسوا ما سواه        
 . )١(فيه

ëò›i@òí‹Ó@¶g@Òë‹Èß@„î“Ûa@Þì–@

للّه عنه سار مبن معـه      مث إن سيدي رضي ا    : ١٦٣قال املؤلف ص  
إىل قرية بضة فلقيه الشيخ اجلليل عثمان بـن أمحـد العمـودي ،              

له بالــمحل   نـزوواجهه بالقبول التام والترحيب واإلكرام ، وأ      
العايل من التبجيل واإلعظام ، واغتبط به وأسكنه ومن معـه مـن             
الفقراء داراً وآخر لنسائه ، كما كانوا عليه يف بلدهم ، وأجرى هلم             

 .معلوماً كافياً
وكان الشيخ عثمان إذ ذاك قليل ذات اليد مشغول القلب مـن            
السلطان بدر ، فتضاعفت له اخلريات ومتت له الربكات واتسعت له      
الوالية ، وحسنت له من اللّه الرعاية ، وسـخر لـه اإلمـدادات              
الواسعة، ودان له أهل الواليات الشاسعة ، ووااله السلطان بـدر           

 .للّه بيدهبربكاته نفع ا
                                                           

  .١٦١املصدر السابق ص) ١(



 

  )٥٠( 

ومما مسعت منه    : ١٦٩ ص   )) مواهب الرب الرؤوف     ((قال مؤلف   
 يف جملسه العام بعد أن      ٩٦٧من لفظه يف أول زيارة إىل دوعن سنة         

ألذى والدعاء لــمن ظلــمه      ذكر ما ينبغي للعبد من احتمال ا      
إين يف كل ليلة أزور مجيع األموات وأهلل ليلة         :  له فقال  ةوالشفاع

 أبـدأُ  ،ن القرآن العظيم وأهب ثـواب ذلـك هلـم         وأقرأ ختمة م  
 .بالـمعِرِضني وأهل اإليذاء قبل القرابة والـمحبني

Òë‹Èß@„î“Ûa@pbjmbØß@åß@xˆì¹@

وصلى اللّه  . احلمد للّه رب العالـمني     . بسم اللّه الرمحن الرحيم     
 . على سيدنا حممد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه وسلـم 

 فقري إىل فضل اللّه تعاىل خويدم املسلــمني        وبعد فيقول العبد ال   
معروف بن عبداللّه مجال موذن اللّه حيفظه مبا حيفظ به عباد اللّـه             
الصاحلني ويعلـمه ما علـمه عباده املتقني ويؤيده مبـا أيـد بـه       
خواصه املقربني سيدنا وحبيبنا يف اللّه الفقيه علي بن علي بايزيـد            

 :اً وفهماًزاده اللّه علـماً وحلـماً وذوق



 

  )٥١( 

وما ذكرمت من   رفكم  حوصل  . السالم عليكم ورمحة اللّه وبركاته      
أنا يا سيدي وما اخلري الكثري ، واحلظ الفائق اخلطري ، حسبنا لكم ،         

، وجلملة إخوانكم املسلـمني عموما ،       )١(فإين منطو لكم خصوصا   
على أفضل احملبة اخلالصة والود الصادق والقرب الفائق والشـوق          

  ، وقليب يشهد يل مبا عندكم ، كما قال سـيدي اإلمـام              السابق
 :علي بن أيب طالب كرم اللّه وجهه

 إن القلــوب جتــازي يف حمبتــها  
 

ل ضمريك عـين فهـو يكفـيين       ـفاس 
   عما يف ضمائرهم الناسِلأال تس

 

ما يف ضمريي هلم عـن ذاك يكفـيين         
 

 يف األزل   واعلـم أن األرواح جنود جمندة ، ما تعـارف منـها          
اللّه حنبكم أحب إلينـا مـن       وحنن و حول ،   ائتلف يف الدنيا على     

، ألنكم أهل الدين وقادة املسلـمني ، وقلوبنا لكم بالدعاء          أنفسنا
 .ذاكرة ، وعقولنا بشهودكم أبدا حاضرة 

                                                           
 .كذا يف األصل ) ١(



 

  )٥٢( 

وذكرت أهديت إلينا اهلدية اهلنية والتحفة السنية ، فواللّه إن قليب           
وروحي ي نفسي   فدأهدية للـمسلـمني   مستبشر وأنا واللّه أحب     

ومايل وجهدي يف أن يهدي اللّه واحدا فكيف أكثـر  ، وألوالد             
 . أن جعلين خادمـا    يصحبة أخرى خاصة، والـمنة للّه عل     السادة  

من كان يل طالبا فكن له خادمـا        .. يا داود .. أوحى اللّه إىل داود   
 . أكتبك جهبذا شهيدا 

واللّه يف مثل هذا ، فنعم ما أهديته فجـزاك         سيدي كن لنا      يا  اللّه
، وال تتركونـا مـن      جلزاء ، وأنتم شركاء فيما أهديتم     عنا أفضل ا  

دعواتكم اابة ، وأشكو إىل اللِّه املُدِرك مث إليكم انعكاس الزمـان            
وتبدلَ األديان وإظالم املكان عن ما دينه الديان وشرعه الربهـان ،     

، ﴾م  يف رسول اللّه أسوةٌ حسنةٌ      لقد كان لك  ﴿: وقد قال اللّه تعاىل   
 عليكم بسنيت وسنة اخللفاء     ((: وقال الشارع صلى اللّه عليه وسلـم     

  .))الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ 
وإنا لنعلـم عما جاءنا من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلـم أنه            

 يفوكان فقرياً عن الدنيا مسكينا حمباً للــمساكني ، ال يبيـت             
 فيـه  ع ِشراكاً جديداً من نعله ورد    نـزله درهم وال دينار، و    نـزم

 إيثاراً للربية ، وتركاً حلظوظ النفس       ))ال يشغلُين ((: شراكاً خِلقاً وقال  



 

  )٥٣( 

الزكية ، وتشريعاً ألمته ال تأخذه يف اللّه لومة الئم ، لـم يغضب             
ـ            ، هولـم ينتصف لنفسه ، إمنا كان غضبه إذا انتهكت حرمات اللّ

إمنا (( وأساسه األخالق    ))ي  ـ أدبين ريب فأحسن تأديب    ((باسه اآلداب   ل
 وإنك لعلى خلٍُق    ﴿:  ،  قال اللّه تعاىل     ))بعثت ألمتم مكارم األخالق   

ـ ذهب ح ((:  ، وقال صلى اللّه عليه وسلـم      ﴾عظيٍم   سـ  اخلُ ن ق لُ
  .))خبريي الدنيا واآلخرة

ي اللّه عنه لــم     ولـم يفتخر بغري الفقر ، وأبوبكر الصديق رض       
يترك لنفسه شيئا من الدنيا ، ومجلة أهل الصفَّة فقراء ، أهل الصفة             

وكان يعفو عمن ظلـمه ويصل من قطعه وحيسن إىل من          . وغريهم
            ه الصـربأساء إليه ، وكان أباً للمسلمني ورمحة للعالـمني ، شأن

        والعفو والورع والسخاُء والكرم والزهد واحللـم والعفو والصدق
واألمانةُ والـمروءةُ والديانةُ واللطف واللني والسـهالةُ والشـفقةُ         
والنصيحةُ والبذلُ واإليثار واإلنصاف والـمواساةُ والوقار والعبادةُ       

والشكر واالجتهاد. 
 وقام حـىت    )) قرة عيين يف الصالة      ((: قال صلى اللّه عليه وسلـم    

لُ وقد غفر اللّه لك ما تقدم من        ِلـم تفع : انتفخت قدماه ، فقيل له    



 

  )٥٤( 

أال أكون عبداً شكوراً؟ فاختـار اآلخـرة        : ذنبك وما تأخر؟ فقال   
 .اآلجلة على الدنيا العاجلة

ل فيكتفي  قدعصب على بطنه احلجارةَ من اجلوع ما جيد كفّا من           
به، وفاطمة ابنته رضي اللّه عنها كان عليها كساء إن سترت أعالها 

رت أسفلها كشف أعالهـا ، وختـدم يف         كشف أسفلها وإن ست   
طحني الطعام حىت انتفخت يدها رضي اللّه عنها ، وعلي رضي اللّه            
عنه يستقي هلا املاء حىت دمل كتفه ، كل ذلك من العدم ، فطلبا من 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلـم خادماً يكفيهما ، فقال عليـه            

دارنا اجلنـة ،    : وقال ،   )) ال أعجل لكما األجر      ((: الصالة والسالم 
وعلـمهما تسبيحاً ، مع أنه صلى اللّه عليه وسلـم ميلك غنـائم            
الكفار ويعطيها املؤلفة والـمسلـمني ويترك نفسـه وأزواجـه         

 لو أراد جبال -كما قال-وأقاربه إيثارا لآلخرة على الدنيا ، مع أنه  
 .احلجاز تسري معه ذهبا لفعل اللّه له ذلك 

 الراشدون ومن بعدهم كاإلمام احلق عمر بن        مث اقتدى به أصحابه   
عبدالعزيز ، كان وهو يف خالفته قيمة كسائه مخسة دراهـم ، مث             



 

  )٥٥( 

، حىت انتهى األمر إلينا فـانعكس        )١(املوفقون بعدهم مسلك  اقتدوا  
 الدنيا ، واشتغلوا ـا      علينا وثبت لدينا، وانكب الناس على طلب      

األخـالق ، ونبـذوا     ركـوا   ، وآثروها على اآلخرة ، وت     عن اللّه 
اجلدال ، وكفاهم اللّه    ، وثارت بينهم اخلصائم والبغضاء و     األعمال

، وضمن به ، فلـم يكتفوا بضمانه وطلبوه ، وأمـرهم           الرزقأمر
بالعبادة واإلقبال عليه فأعرضوا عنه ، فأين أهل العقل والدين ، قال            

  .﴾وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون﴿: اللّه تعاىل
باعه واالقتـداء بـه يف حسـن    لّه األجر يف دين اللّه وات    فأعظم ال 

 الورطة اهلائلة واخلبطـة     ، وتراهم مع ذلك أوقعوا أنفسهم يف      مشائله
، فلـم جيمدوا على عصيام ، بل جترؤوا حىت نالَوا مـن            السافلة

من كان فالنٌ من الصحابة وفالنٌ من التابعني وفالنٌ         : سلِف زمام 
 .وا جيمعون األموالالسادة أهل الدين كان

جعلوا نفوسهم الدنية وقلوم اخلبيثة مثل نفوس أولئك الزكيـة          
وقلوم الطاهرة ، هل كان مجعهم هلا كجمع أولئك وشغلهم ـا            

                                                           
 .كذا يف األصل )١(



 

  )٥٦( 

 الـمؤمنون  ((:  وقد قال صلى اللّه عليه وسلـم      ؟كشغل من هنالك  
  .))كالبنيان يشد بعضه بعضا

 يا أوالد ، العزم هيا      ة، الفرص لب منكم يا أوالد     فاللّه اللّه فيما يط   
بكم إىل اللّه ، فما عليكم إال توجهوا وحنن نكفيكم الدجلـة ، وال              
خيفاك مطلوبنا منك وحنن نالحظكم ونرعاكم يف مكانكم ، ِفـروا           

، فإن األمر عظـيم والشـأن        )١(يف اللّه ما أمكن   وألف  إىل اللّه ،    
واللّه جتد عائق ،    اللّه حائل، وأقبل فال     و، وال تستصعب فما     خطري

واستسلـم فما واللّه جتد مشارك ، وافعل املصلحة يف هذا الزمان ،            
وعرف أصحابك ذلك ، زادكم اللّه من فضله العظيم ، وما حنن إال          
أنتم ، ما بيننا فارق وال حجاب ، وال ميكـن كشـف احلـال ،                

 . )٢(والسالم عليكم ورمحة اللّه وبركاته

                                                           
 .كذا يف األصل) ١(

  .١٢٩املصدر السابق ص) ٢(



 

  )٥٧( 

‹àÇ@òíbèãbi@Òë‹Èß@„î“Ûa@Þb»@

 حول انتقال الشيخ معـروف      )) مواهب الرب الرؤوف     ((ورد يف   
 :من دار الدنيا الفانية إىل دار البقاء الباقية ما صورته

اعلـم أنه لـما أحياه اللّه سعيداً كَمل له بنية االقتداء فمـات            
غريبا شهيدا ، فلـم يفته بذلك شيء من التأسي بالــمصطفى           

د ظهر منه بوفاتـه إشـارات وبـدا         صلى اللّه عليه وسلـم ، وق     
أنه أمر أصحابه وخواص مريديه بزيارة      : عالمات وأمارات ، منها   

سيدنا الشيخ القطب موالنا أيب بكر بن سالـم نفع اللّه بـه ، ويف            
اجلهة مجاعة من املشايخ املشهورين يف ترمي وغريها ، ولـم يـأمر            

ه، فعرفوا أن   بزيارة أحد قبل ذلك ، بل ينهاهم عن التوجه إىل غري          
 . اهـ.نيابة الشيخ أيب بكر من بعده: أي. اهـ.قصده بذلك النيابة 

إن رسول اللّه صلى اللّه     : ومنها أنه مجع أصحابه وذاكرهم وقال     
عليه وسلـم لـما علـم أن اللّه قد مأل أصحابه يقيناً نعى نفسه            
 النفيسة، والـمشايخ ما أحياهم اللّه إال النتفاع املنتسب إلـيهم ،          



 

  )٥٨( 

وأنا أعلـم أن أصحايب قد صح تعلقهم باللّه ، وقد مألهـم اللّـه          
 .  )١(يقينا

واعلـموا أن ما أحد انشرح بوفاة السيد إبراهيم ألنه مات وهو           
ن الدنيا كلها مظلـمة ،     أراض عين وأنا عنه راض ، وقد رأيت ك        

وأنا أريد اخلروج منها ، فلـم أجد لتلـك الظلــمة منتـهى ،             
أَبِشر يا شـيخ فإنـه سـيأتيك        : نا بامرأة قالت  فاسترجعت وإذا أ  

الرسول صلى اللّه عليه وسلـم، فالسيد عبدالرمحن بن عمر باهرمز          
والسيد إبراهيم بن عبداللّه باهرمز، وخيرجونك من هذه الظلـمة،         
وإذا م قد أقبلوا وأركبوين يف فرس مسرجة ملجمة وأخرجوين من           

وإين أولتها أا النقلـة     .  مصر  هذه :الظلـمة وأدخلوين بلدا وقالوا   
 .إىل الدار اآلخرة 

قال يل سـيدي  : أخربين الفقري الصاحل أمحد بن بازياد قال      : ومنها
يا أمحد تقوم القيامة ثالث يومك هذا ، فكانت         : الشيخ نفع اللّه به   

 .وفاته رضي اللّه عنه يف اليوم الثالث

                                                           
  .٢٣٦املصدر السابق ص) ١(



 

  )٥٩( 

émbÏë@âìí@éibz–þ@énî–ë@

كر أصحابه وأوصى بوصايا نافعـة      مث ذا  : ٢٣٨قال املؤلف ص  
منها ما حفظ ومنها ما لـم حيفظ ، ومما رأيته خبط مـن حضـر               

 :وصيته ووفاته ما هذا صورته
 بسم اللّه الرمحن الرحيم 

احلمد للّه رب العالـمني ، وصلى اللّه على سيدنا حممد وآلـه            
 .وصحبه وسلـم أمجعني 

 وفـرد   هذا ما أوصى ونصح سيدنا وموالنا قطـب األقطـاب         
األحباب الوارث للوالية احملمدية الشيخ أبوحممد معروف بن عبداللّه     
مؤذن بامجال أفاض اللّه علينا وعلى مجيع املسلـمني من أسـراره           

 :وأنواره آمني ، قال
واعلـموا أنه ال إله إال اللّه وحده ال شريك له يف ملكـه ، وأن               

، م بتقوى اللّه  عليه وسلـم ، أوصيك   حممداً عبده ورسوله صلى اللّه      
وأن اللّه قد اختار يل ولكم النقلة وأنتم رجال ، وقد وفقكم اللّـه              

 .للصحبة واإلرادة واتباع األمر ، ومن صلح مع اللّه نفع به األمة 



 

  )٦٠( 

انظروا إىل سيدنا أيب بكر الصديق رضي اللّه عنه حيث وفقه اللّه            
ن قبلـه   وما حممد إال رسولٌ قد خلت م      ﴿ونبهه على اآلية الكرمية     

 .﴾اآلية.. الرسلُ
وأنتم متسكوا مبا معكم من عهد وميثاق ، ومن معه منكم وظيفة            
أو أصل يثبت عليه ، ومن مسع منا بشارة له أو لغريه فليصدق ا ،               
فإا حق من اللّه تعاىل ، وأنا منتقل إىل الدار اآلخرة ، فمن صدق              

اهدنا لكم ما ال أوصلناه ومشلناه ، ومن حلق تلقيناه وأهلناه ، وقد ش   
عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ، فال تنافسـوا              
على ما وقع للـمتقدمني ، فعندنا لكم أكرب وأغلى ، وأنتم عندي            

 .أفضل وأحب من على وجه األرض ، وأنا راض عنكم
وأوصيكم بالتخلق بأخالق اللّه وأخالق رسول اللّه صلى اللّـه          

كـم  ل ﴾وإنك لعلى خلـق عظـيم     ﴿: عليه وسلـم ، قال تعاىل    
 ، والـمرء مع من أحب وإن لـم  ))ال إله إال اللّه   ((وألهل  وألهلكم  
 .يعمل بعمله

واآلخرة هي دار القرار ، وأنا لكم بعد املوت أنفع وأظهر ، وإمنا             
 .هي نقلة من دار إىل دار ، وحنن أحياء أكمل حياة من احلياة الدنيا



 

  )٦١( 

قل هذه سبيلي أدعـو إىل      ﴿وله  واعلـموا أن أمرنا أمر اللّه ورس     
 ، وقلوبكم صاحلة مع اللّه ، وقـد         ﴾اللّه على بصرية أنا ومن اتبعين     

ذاقت منا ووجدت وشهدت ، تشهد لكم بذلك عند اللّه وأنـتم            
جتدونه، وقد سلكنا لكم بندر السالمة والفوز والربح والغنيمـة ،           

 .أنتم وذريتكم ، فأنتم منا وفينا وعلينا 
 اللّه يف لزوم االتباع وصدق الصحبة والـموافقة ، والزموا         فاللّه 

نسبة شيخكم وسلسلته إىل يوم القيامة ، كما كان عليه السـلف            
األول من لزوم احلرمة وتعظيم القرابة واحترامهم بعد املمات كمـا   

قل ال أسألكم عليه أجراً إال      ﴿: يف حياة الشيخ ، قال اللّه تعاىل لنبيه       
 .﴾املودة يف القرىب

الـمريد ينتفع بالشيخ وإن لـم يره ، بل مبجرد قوة الصـحبة            و
الصادقة يف اللّه تعاىل مع الشيخ وصدق العقيدة وحسن الظـن وإن         

 .غاب مبوٍت أو غريه
وإذا كانت الروابط كاملة وأسباب االستعداد متواصلة بصـدق         

 فإنه إذا اسـتوىل     -وعالمته صدق أدب املريد   -الود وشغف احلب    
صادق حب شيخه وصدق وده وكَملَ صفاُء االعتقاد        على املريد ال  



 

  )٦٢( 

فيه ؛ كان أقرب إىل النفع وأمشل يف الرفع ، وأعظم سراية يف التفرقة 
 .وأمجع 

ـ         اء فعليكم بالسكون واخلضوع والتذلل والرضاء مبواقـع القض
 ، مع انعدام احلسد ، وال تشهدوا        ةوالتردد فيما بينكم بالـمذاكر   

 .إال اللّه حيصل املدد

añbÏìÛ@

وكانت وفاته رضي اللّه عنه عند طلوع الشمس يـوم السـبت            
من  ٩٦٩خامس عشر شهر صفر اخلري سنة تسع وستني وتسعمئة          

 على صاحبها أفضل الصالة والسالم ، وعمره حنـو          ةاهلجرة النبوي 
 . ، وبنيت عليه قبة))ظرفون((ست وسبعني سنة ، ودفن مبقربة 

ه وزوجته وخواص أصحابه    ومن عجائب االتفاق أنّ كافةَ أوالد     
 ٩٧٥حلقوا به خالل أسبوع واحد إال بنتاً واحدة بقيت حىت عام            

 .بعض أصحابهكذا و



 

  )٦٣( 

 أنه كان يقـول يف      ٢٤٣ ص   )) مواهب الرب الرؤوف     ((وذكر يف   
أول من يلحقين بنيت فاطمة ، فتوفيت بعده يف اليوم الـذي            : حياته

 .مات فيه
حضـرموت  وكان لـموت الشيخ معروف أثر عظـيم علـى          

اليمن وغريها من اجلهات ، ورثاه مجلـة مـن الشـعراء            مناطق  و
 واخلطباء ، ومن مجلة مراثيه ما كتبه السلطان حممد بن علـي بـن              

 :عمر بن جعفر فقال 
 عند انتقال العارف الصـمداين     هاج الفـؤاد كـواهج الـنرياِن
 وعليه تبكي السـبع والـثقالنِ     يبكي عليه العارفون ولـم يـزل

 وصوالب األشجار واألغصـانِ   ألرض تندب واجلبال نـوائحوا
ــانِ والريح من كل اجلوانب زمزمت ــار باجلري ــل األ  وجتلج
 يف سائر األحقـاب واألزمـانِ     تاللّه ما دِهـم األنـام مبثلـها
  واإلميـانِ  وعال ِبنـا اإلسـالمِ    يا سيداً حاز الكمـال بأسـره
 والــداعي اهلــادي إىل الــدياِنهىشيخ احلقيقة والطريقة والنـ

 متحلياً يف العالــم اإلنسـاين     مشس على فلك الوالية لـم يـزلْ
 وأبان علـم غوامِض اإلحسـانِ    أهدى مجيع الطالبني إىل اهلـدى



 

  )٦٤( 

والقصيدة طويلة ومتضمنة على مجلة من مناقب الشيخ معروف ،          
 . )١(الترمجة املخطوطةوميكن مراجعتها يف 

                                                           
  .٢٤٦-٢٤٤ص املصدر السابق )١(



 

  )٦٥( 



 

  )٦٦( 
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 ٩ شاهد احلال

 ١١ املقدمة
 ١٢ النسبة وشرف األسرة

 ١٥ ميالد الشيخ معروف ونشأته
 ١٦ مشاخيه ومعلموه

 ١٨ طريق السلوك يف بدايات الشيخ معروف
 ١٩ أوصافه وأخالقه

 ٢٥ ثناء شيوخ العصر على الشيخ معروف
 ٢٩ إىل اللّه والنفع العامظهور الشيخ معروف يف منرب الدعوة 
 ٣٣ نبذة عن تالميذ الشيخ معروف ومريديه

 ٣٦ منوذج من ترتيبات وظائف املريدين يف السلوك
 ٣٩ أمنوذج من وصاياه

 ٤٢ سند اخلرقة عند الشيخ معروف
 ٤٥ عليهبعض ما تعرض له الشيخ معروف من إيذاء وصربه 

 ٤٩ وصول الشيخ معروف إىل قرية بضة
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 ٥٧ الشيخ معروف بامجالاية عمر 



 

  )٦٨( 

 ٥٩ وصيته ألصحابه يوم وفاته 
 ٦٢ الوفاة 
 ٦٧ الفهرس
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 الشيخة سلطانة الزبيدية
 ) هـ ٨٤٣ت ( 
 داخليالغالف ال
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 ..املطلع القرآين

 

ِنني واملُؤِمنـاِت   ِإنَّ املُسِلِمني واملُسِلماِت واملُؤمِ   ﴿  
والقاِنِتني والقَاِنتـاِت والصـاِدِقني والصـاِدقاِت       
والصاِبِرين والصاِبراِت واخلَاِشـِعني واخلاِشـعاِت      
والصاِدِقني والصاِدقاِت والصاِئِمني والصـاِئماِت     

واحلاِفِظني فُروجهم واحلاِفظـاِت والـذَّاِكِرين اَهللا        
ـُم مغِفـرةً وأَجـراً        كَثرياً و  الذَّاكراِت أَعد اُهللا هلَ
 ﴾عِظيماً 

 ]٣٥: األحزاب[
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 اإلهداء
 

 ..إىل جيِل النساِء الساحباِت يف يم الغفلِة العصرية
وإىل فَتياِت الثَّقافِة اإلعالمية من ضـحايا اإلداراِت        

 ..والوزارات
ربـاِت  ..  والصـون  وإىل من بِقي ِمن أُوالِت الِعفَّة     

 ..البيوِت القانتاِت العابداِت
 ..هاكُم أَحد األمثلِة الناصعِة يف حياِة أسالفكم

 ..وشتان ما بني احلياتِني
 
 املُؤلِّف
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 لسان احلال

 

  سلْطانةٌ ِهي كاِمسها سـلطانةْ    
 خصت بتوفيٍق وجذِْب ِإعانـةْ     

    قد خ هها سبحانـها ِمن ربص  
     هخبصائٍص وأَظَلَّهـا إحسـان 

    ـتها مسوبرؤيِة اهلادي مناقب  
 ولقد مست بعفافـٍة وِصـيانةْ      

  ميمونةٌ يف دهِرهـا نشـوانةٌ     
 ِمن حب موالها ترى سكرانةْ     

 

 

 لصاحب احلمراء الشيخ عمر بن حممد باعلوي
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 ٤٩ص)) الترياق الشاف (( 
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ونصـلي  .. ومنه نستمد املدد والعـون    .. لِّه رب الكون  احلمد ل 

رسـوِل  .. الذي كشف اللّه به الغمة    .. ونسلِّم على سيد هذه األمةِ    
صلى اللّه عليه وآله وأصـحابه      .. اللِّه إىل الكافَّة حممِد بِن عبد اللّه      

 وعلى التابعني هلم بإحساٍن وصدٍق واتباٍع إىل يوم       ..  األئمة الكرام 
 .بأمر امللك العالّم.. اجتماِع األنام

وبعد فيقول العبد الفقري إىل عفو مواله أبو بكر العدين ابن علي            
إنّ من نعمة اللّه اليت جيب التحدثُ ا وتعميم خربها بني           : املشهور

ما حرك اللّه به العزم خلدمة أسـالفنا الصـاحلني          .. اخلاص والعام 
يام رجاالً صاحلني ونسـاًء     حبضرموت، وإعادة صياغة تراجم ح    

            صاحلاٍت ، ليقرأَها جيلُ عصِرنا بلسان احلاضر من جهـة، وسـد
ثغراٍت معينٍة أراد املُغِرضون الدخول منـها إىل الطعـن املقصـود            
واملبيت يف عقائد رجاٍل ونساٍء صدقوا ما عاهـدوا اللّـه عليـه ؛         

دوا اللّه على غري    ليومهوا جيلَ اإلعالم واألزالم أن السلف الصاحل عب       
وشغلوا اجليل ذه التهم املُرِجفة عن معرفة احلق وأهلـه ،         .. بصرية



 

  )١٣( 

ووجهوا أنظارهم إىل عيـوب     .. وعزلوا بينهم وبني التاريخ الناصع    
 .املاضي مع إمهال الواقع

ويف هذه الـترمجـة أخـذنا طـرفـاً مـن حياِة امرأٍة تقيٍة         
 ))التصوف((وبرزت يف ميدان    صاحلٍة عاشت يف وادي حضرموت ،       

رابعـة  ((علماً من األعالم حىت أَطلَـق عليهـا علمـاُء التـاريخ             
 . ))حضرموت

انطَوت يف مدرسة آل البيـت النبـوي        .. امرأةٌ من قبائل ِكندة   
وأثبتت للعامل والتاريخ أن هذه الطريـق ومقاماِتهـا         .. وتأثرت ا 

وأنَّ .. عـٍة وال تيـار    ليست حكْراً على أسرٍة وال ساللٍة وال مجا       
 يف آخر الزمان يـوم يصـري العلـم          الحتكار صفةُ التجار الفجار   ا

 .. واحلكم عضوضا.. مقبوضا
وباللّـه  .. فاقرؤوا معي هذه الترمجةَ لتتِضح لكم معامل الطريـق        

 .التوفيق 
 

 املُؤلّف
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 آل الزبيدي، وهم مـن      هي سلطانة بنت علي الزبيدية نسبة إىل      

 .)١(جِحذْمن م: قبيلة بين حارثة الِكنِدية ، وقيل
 ولدت الشيخة سلطانة ببادية العر ، وهي العراء املمتد شـرقي           

إىل اية احلوطة املعروفة اليوم حبوطة سلطانة ، وتبعد          ))مرمية   ((قرية  
يت كانـت   ، وهي البادية ال   ) ٢(عن مدينة سيئون بنحو ثالثة أميال       

  وهم من القبائل الِكنِدية املسلحة اليت        ))آل الزبيدي   ((تسكنها قبيلة   
 .أُثر عنها مثل غريها من القبائل الشدة والبأس

نشأت سلطانة يف أسرٍة بدويٍة تعىن بأمور الرعي واملاء والكـأل           
إال أن  .. عات وما شاها يف حياة البداوات     نـزوشرف الذات وال  

حيث .. تاة كانت على غري ما يعهد يف سائر الفتيات        نفسية هذه الف  

                                                           
. بتصرف ٣١٠ للشاطري ص)) أدوار التاريخ احلضرمي (() ١(

 

 ميدح به أبابكر    ))ديوانه((يؤيد هذا املَنحى أم من مذحج ما قاله ابن شهاب يف            ) ٢(
  : ١٨٤الزبيدي ص

ـ           ِمن ِسر سادة مـذِحٍج ِمـن آل قَحـ
  قــب الس ــرام ــانُ الِك ــطاٍن وقَحط ـ

 



 

  )١٥( 

كانت متيل إىل اهلدوء والعزلة عن مثيالا املستغرقات يف فجاجـة           
الصبيان واماكهم فيما يبدو حـوهلم مـن الظـواهر واملظـاهر            
السطحيات ، وما أن كربت قليال حىت بدأت تشـعر باسـتقباح            

إىل نـداء الفطـرة     سلوك البداوة من ظلٍم وبطٍش وأذى ، وتتطلع         
ويهـديها إىل أسـباب     .. العميق الذي كان جيذا إىل نور اإلميان      

وكان أفضل ما يساعدها على هذا النـداء الفطـري          .. االطمئنان
سكون الليل وهدوء العراء الفسيح ، ومسـاع أخبـار الصـاحلني            

 .وأحواهلم يف أمسيات القبيلة وأحاديثهم
فس الفتاة ومنَا مع منُوها العمِري      وتعمق هذا االجتاه الفطري يف ن     

 وتسمع عن عباٍد وزهاد وعلماء      ))  الواقع احلضرمي    ((وهي ترى يف    
أتقياء صلحاء يتناقل البدو أخبار كرامام ، وخيشى محلَةُ السـالِح           

ويهام اخلاص والعام ، بل ويبلـغ        ،   قوتهم الروحية وإميانهم املتني   
اعات نــز نورانية قدرم اخلارقة على فَـض ال      من قوة آثارهم ال   

وإيقاف احلروب الطاحنة بني القبائل دون احلاجة إىل سالح أو عتاد 
 .وال جيوش مقاتلة

 



 

  )١٦( 

أخذت هذه الفتاة النيرة تتابع أخبار هؤالء الصلحاء وتتقصـى          
أنباء نشاطهم وحركتهم يف الوادي ، وتسعى بقدميها إىل أقـرب           

لعة النور املتجلي على رجاهلم ودعام كلمـا        املساجد تنظر إىل ط   
ترددوا على البادية وما جاورها ، ينشرون الدعوة إىل اللّه باحلكمة           
واملوعظة احلسنة ، فكان هلا ذه النظر واملتابعة إضافةٌ وإضافة تبين           
يف داخل نفسيتها الغضة بيتاً من التصوف يف أمسى صوره الفطريـة            

ِليةوعطاءاته اَألو. 
     من املواعظ واملـذاكرات      لقد انتقش يف قلب الفتاة اخلري ة كثري

اليت مسعتها، وانتعش روحها وروحها مبمارسة الكثري من أعمـال          
الطاعات صالةً وصوماً وأذكاراً وانشغاالً تاماً ا ومبا شاكلها من           

تلك األفعال اليت استحوذت على كـل مهِّهـا         .. أفعال الصاحلني 
ا حىت كادت أن تأخذ عليها جلَّ وقتها وهي مل تزل بعد يف             وِهمِته

 .سن اليفاع 
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هكذا أطلق عليها املؤرخون االسم ، وكـان مناسـباً حلاهلـا            

ارها بطريـق   ومقامها، فالشيخة سلطانة قد أخذت منذ نعومِة أظف       
ريخ  وتفوقت ذا على رابعة العدوية يف التا      ،التصوف سلوكاً وحاالً  

اإلسالمي ، ويف هذا املضمار كتب املؤرخ السيد حممد بن أمحـد            
  : )) األدوار ((الشاطري يف 

وختتلف عن رابعةَ يف كوِنها ِمن حِني نشأِتها وهي متدرجةٌ يف           (( 
)) أحواِل ومقاماِت الصوفية 

)١(. 
لقد يأ للشيخة سلطانة األخذُ بطريق التصوف يف سن مبكـرٍة           

 هلا يف كل موقع من مواقع الوادي ، وبرغم          اًطريق ممهد ووجدت ال 
يسكُن أهلُهـا وقبيلتهـا إال أن       العر حيث   أا كانت تسكن بادية     

ن والغرفـة وشـبام     والعديد من علماء ترمي ودعاة الوادي يف سيؤ       
وغريها كانوا يترددون على تلك الناحية خالل أيـام األسـبوع ،            

مساع باحلكمة واملوعظة احلسـنة      األ وميرون بتلك البادية ويشنفون   
 .ويستجذبون محلة السالح إىل أدب اإلسالم ومعرفة حقوق أهله

                                                           
  .٣٠٨ص ))األدوار  (( )١(



 

  )١٨( 

وكان وضع البادية وأسلوب حيام يساعد الشيخة سلطانة على         
ويف أطراف حلقات العلـم     . الربوز باحتشام يف أخريات املساجد    

ـ          دأ والدعوة إىل اللّه وحضرات الذكر لتنعم بسماع املذكرات وليه
باهلا وحييا وجداا الفطري بأناشيد الصلحاء وأنغام املواجيد املألوفة         
آنذاك ، وصارت الشيخة سلطانة مألوفة لدى اخلاص والعام يف تلك 

 .الناحية ذا التفرد الغريب والتوجه العجيب
والغرابةُ والعجب فيه أَنْ واقع قبيلتها البدوي وبيئتها القبليـة ال           

ه األحوال ، فالقبائل البدوية حبضـرموت تـوايل آل          تأْلَف مثل هذ  
البيت وحتبهم ومتيل إىل املشايخ ورجال العلم وحتترمهم وتكرم من          
جاء منهم لنشر العلم وبث الدعوة إىل اللّه ؛ لكنهم ال جيـدون يف              
أنفسهم أي استعداد لقَبول فكرة التصوف الداعي إىل ترك السالح          

لباطن وهو العلـم والعمـل هـذا يف         الظاهر واالهتمام بالسالح ا   
الرجال، وكذلك نساؤهم فهم يألفون حياةً خاصةً ال عالقـة هلـا    
باملواجيد والوعظ وحلقات الذكر واالستغراق يف مفاهيم األحوال        

 .ومراتب الرجال 
 كانت ذات عـزٍم     )) سلطانة بنت علي     ((لكن رابعة حضرموت    

      ا أن تنتزع من    وتصميٍم وقوِة إرادٍة استطاعت ِعيالطَّو اإلعجاب 



 

  )١٩( 

قبيلتها أوالً مث جتد من شيوخ عصرها غاية العنايـة واالحتضـان            
وكانت إشارات القبول وعالمات اإلقبال باديةً عليهـا        . والرعاية  

ومِلحةً على جوارحها مرحلةً بعد مرحلةً، حتى اشـتهر صـيتها           
 . وخربها يف الوادي 

اله وعلمائه وصلحائه علـى     والوادي كلُّه قائم يف عالقاِت رج     
حسن الظن بالعباد الصاحلني، ومقياس اجلميع يف هذه القاعدة هـو           

، ))االستقامة ومالزمة مواقعها واجللوس مع رجاهلـا وشـيوخها        ((
 .وهكذا كانت رابعة حضرموت

لقد أثبتت الشيخة سلطانة منذ صباها أا خري من يقوم بـأهم            
 تقوم بالغزل والنسيج وتربية     (( أعمال األسرة يف احلياة اليومية، فهي     

 كما  )١())بعض الدواجن وإعداد الطعام وطبخه لألسرة وغري ذلك         
 ،  )) تقيةٌ صبورةٌ متصوفةٌ واعظةٌ مرشدةٌ هلـم         ((أا يف ذات الوقت     

اهة والشرف ، ترعرعـت يف      نـزوهي أيضا مثال العفة والطهر وال     
لة، وزادها األخـذُ    جو مفعم بالكرامة واألخالق املتوارثة عن القبي      

 .وصدقاً وإميانا أنقى وأبقى.. بالتصوِف مسواً وعفةً والتزاماً أرقى

                                                           
 .در السابق  املص)١(

 



 

  )٢٠( 

nÓa@Ñî×äòÜîjÓ@o Èvèä·@òãbİÜ @@@Àì—Ûa@bè؟@
شاءِت األقدار خالل ظهوِر الشيخة سلطانة يف باديتها أن يظفر          

 بـبعٍري تائـٍه يف بعـض        )) محلَة السالح    ((بعض أفراد أسرا وهم     
، فأخذوه غنيمة هلم ، وكان هذا البعري ِملكاً للشيخ الصاحل           الطريق

، فلما بلغه اخلرب دعا اللّه سبحانه وتعـاىل         ))حممد بن حكم باقشري   ((
أمام املأل أن يهديهم إىل سبيل الرشد إن كـان دافعهـم احلاجـة              

 .أو أن ينتقم منهم إن كان واقعهم البطر والظلم.. والفاقة
ه البداوة هو الفطرة اليت فطر اللّـه النـاس          وملا كان تركيب هذ   

عليها برغم ما شاا من سورة النفس والشيطان إىل الظلم والنهب،           
فإن أسلوب املعاملة اليت بلغتهم من الشيخ باقشري وعـدم غضـبه            
عليهم أو رفعهم إىل احلكام مستعيضاً عن ذلك بالدعاء هلم حرك يف          

     كتهم الصاحلةُ التقية      نفوس هؤالء البداوة ما قد حريف أنفسهم أخت ه
 . من الفطرِة النقيِة والتوبة اخللصاء ، فأَنبتهم أنفسهم وتابوا وأنابوا

وكانت هذه احلادثة عامالً مساعداً وسبباً مسانداً ألخِتهم على         
. استمرار دعوا وعوناً على استمرارها يف أسلوب حياا الروحية        

عند هذا احلد بل تروي بعـض املصـادر أن          ومل يقف أثر اهلداية     



 

  )٢١( 

أخويها عمر وحممد تأثّرا بدعوا وموقفها الثابت ، ومن مث حتَكَّموا           
معها للشيخ حممد بن عبداللّه القدمي باعباد ، كما امتد أخذهم مثلها     

  .)١(بعد ذلك عن بقية شيوخ الوادي وأكابرهم 

 

òãbİÜ @òƒî“ÜÛ@‰‚þa@…ìî’@
لفطرية اليت اكتسبتها الشيخة سلطانة من داخل     نضجت املفاهيم ا  

 وبدأ مفهوم األخذ واالرتباط بأئمة الطريق يِلح        ،اقع البسيط هذا الو 
على قلبها ويزعجها يف مسرية اإلميان ، ونداء الذَّوق املتنامي حيدوها 
إىل أخذ العهد والتحكيم طريقةً وسلوكاً لتصبح يف واقـع احليـاة            

 .جاً ضمن مدرسة ذات أبعاد عنصراً مسؤوالً ومتدر
وكان أول من وضعت عليه محلَ األخذ وسند االتصال ـذه           
الطريق هو الشيخ العالمة الناسك حممد ابن عبد اللّه القدمي باعباد ،            

. دية الشيخة سلطانة ومسكن قبيلتها    وكان مقيما بالغرفة قريباً من با     
 والعطاِء الكسـيب مث     ومن هذا الباب الصويف انفتح هلا تسلْسلُ املَنحِ       

                                                           
. )١٤: ٢ ()) اجلوهر الشفاف (( ، و٣٠٩صاملصدر السابق ) ١(

 



 

  )٢٢( 

الوهيب زيادةً على ما نالته ِجبدها وصربها ، وقد كانت مـن أهـم              
مميزاا أا عاشت متبتلَةً عازبةً مل ترض بـالزواج ومل تستشـعره            
كمطلب، بل استعاضت عنه باالجتاه األوسع وهو استجابة مطلب         

وارح هذه اجل . الروح، املطلب الذي تغذت به جوارحها منذ صباها       
اليت تنامى فيها أثر الطاعات وملُء شواغر األوقات عرب حياة الصبا           
واليفاع ، ما بني رياضاٍت نفسية وتوجهاٍت قلبية إىل املوىل سبحانه           

 . وتعاىل 
حىت مست هذه الرغبات الروحية فوق كل شـيء وأمثـرت يف            

  ثوابت أخالقيةٌ وضوابطُ نفسيةٌ ومهـةٌ      )) القلب   ((سلطان اجلوارح   
روحيةٌ يصغر جتُاهها كلُّ مطلب جسدي وشهوة ولو كانت مـن           

 .حالل
ومن هذا املنطلق السلوكي العايل صـارت روح هـذه املـرأة            
الصاحلة فَياضةً بالشفافية اإلنسانية املهذَّبة بالطاعات ، بل صار من          
مثرات شفافية الروح منو الذوق من جهـة ، وسـهولة األعمـال             

ها من جهة أخرى، حىت أثر عنها كثرةُ مرائيها         الصاحلة على جوارح  
 .للنيب صلى اللّه عليه وآله وسلم



 

  )٢٣( 

وهكذا اجتهت حاملةً هذا املَطْمح حنو شيوخ العصـر واملصـر           
تزورهم يف بيوم وتغشى أطراف مساجدهم وجتلـس يف حماضـر         
ذكرهم ومواجيدهم ، وقد بلغ إىل مسامعهم خربها ووصل إلـيهم           

ِة ما حوهلا ، وما ترسخ يف قبيلتها وقومها من قـوِة            تفردها عن مجل  
ال أعظـم الشـرف مجلـةً       فكان هلا ذا االتص   . تأثريها وأثرها   

، وارتقى عندها مفهوم االتصال إىل كونه سبباً لالتصـال          وتفصيالً
بدوحة املصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم ممثَّالً بأبنائه من أهـل            

 . بيته
ة املسؤولية الشرعية جتاه هـذه الذريـة ،         وهلذا أدركت حقيق  

 وِعزِة املعبود لو يف     ((: فكانت تقول لبعض شيوخها من آل باعلوي      
 إنـي   ((:  ، وتقول يف مذكراا للناس     ))لَحِمي لك مصلحةٌ لَبريته     

 ، تعين منازل ومواهب فوق      ))أرى آلل باعلوي أشياء فوق الناس       
 .)١(يخ واألولياء منازل ومواهب من سواهم من املشا

وكان أكثر اتصاهلا وارتباطها بالشيخ عبد الـرمحن السـقاف          
وأوالده ، وهلا  فيهم العديد من املقاالت والعبارات اليت تدل على            

                                                           
 .٤٩ ص)) الترياق الشاف (() ١(

 



 

  )٢٤( 

مدى إكبارها وإجالهلا آلل البيت النبوي عن حرارِة صدٍق وإمياِن          
 .جتربٍة وفراسِة إمياٍن ، ال جماملةً أو تزلُّفاً أو تكلُّفاً 

فالشيخ عبد الرمحن السقاف كان آنذاك رجلَ العصر وإمامـه ،       
وكانـت  . وكان كثري السفر إىل نواحي ترمي داعياً ومعلماً وهاديا          

 إحدى هلذه النواحي الـيت      ))الشيخة سلطانة ((بادية العر حيث تقيم     
وزاد تردده على تلك الناحية بعد أن       . يتردد عليها بني احلني واحلني    

، ويف كل مرة يأيت إىل هذه       )١(مرأة من تلك القرية     تزوج ا على ا   
القرية جيلس يف مسجدها لنشر العلم والـدعوة إىل اللّـه وعقـد             

 وِوحـداناً   ، وفيها جيتمع عليه الناس زرافاتٍ     ) ٢(حماضرات الذكر   
 . يأخذون عنه ويستمدون منه وتبتهج الناس به أميا ابتهاج 

 الصاحلون كانت الشـيخة     وألجل هذا احلال وحلقيقة ما يشهده     
إذا أراد الشيخ عبد الرمحن رضي اللّه عنه أن جيـيء           : سلطانة تقول 

                                                           
 يف حكاية رواها الشيخ حممد بن علـي         ))اجلوهر الشفاف    ((ذكر ذلك صاحب    ) ١(

، وذكرها مرة أخرى يف حكاية عـن        ) ١٤: ٢(الزبيدي أخو الشيخة  سلطانة      
 .))اجلوهر((من ) ٣٠: ٢(ق بن خبيت الشيخ عمر بن عبد احل

 

 خالل حكاية ذكرها املؤلف عن عبد الرحيم        )) اجلوهر الشفاف    ((ورد ذلك يف    ) ٢(
) .٦٦: ٢(اخلطيب 

 



 

  )٢٥( 

عندنا أرى قبلَ قدومه بقليٍل مكاننا وما حوله متعشـباً كعشـب            
جاءكم السـلطان   : الغيث الغزير ، مث أمسع بعد ذلك منادياً يقول          

  .)١(ابن السلطان 
رأة الصاحلة إمنـا هـي      وهذه السلطنة اليت تتحدث عنها هذه امل      

السلطنة الروحية ، وكانت حقيقةً متثلُ مقام سلطنٍة ومملكة حتقيقـاً           
 : لقول الشاعر 

        ِريِهـمحقيـِق لـيس ِلغعلـى الت لُوكم  
    ــه وِعقاب ــه ــِك إال ِإمس ــن املُلْ  ِم

 : وفيهم يقول الشيخ أبومدين 
  ما لَـذَّةُ العـيِش إال صـحبةُ الفُقَـرا         

 هــم الســالِطني والســادات واُألمــرا 
وقد امتألت جوانح الشيخة سلطانة بالشيخ عبد الرمحن حـىت          
صارت تشهده يف غالب أحاِييِنها ِلما طَرأَ عليها من قـوة التعلـق             
وصدق الِوجهة ، فها هي تميز هذه اخلواطر الواردة عليها عند ذكر   

 .ين ارتبطت م يف سلوك الطريق األولياء والصلحاء والشيوخ الذ
                                                           

) .٧٥: ٢ ()) اجلوهر الشفاف (() ١(
 



 

  )٢٦( 

 كلُّ من جاء عندي من األولياء عِلمت به قبل وصوله ، فـإذا              ((
وصل دخلَ علي الباب إال الشيخ عبد الرمحن فإين مل أشعر بـه إال              

  .))وهو قائم عندي
وتفسري هذه العبارات ال يرضخ ملفهوم الظاهر بل رمبا هو ملـا            

. د مدد األولياء وأثرهم على الـروح        يطرأ عليها يف سرها من ورو     
بل وقد ينكشف هلم بنـور اللّـه        .. ولألولياء ِسر مييزون به األمور    

 اتقُوا فراسةَ املؤمن فإنه ينظر بنور       ((وجاء يف األثر    .. بعض ما يدور  
 كُلَّ ويلٍّ   ((:  ، ومن هذا املطلع النوراين تقول الشيخة سلطانة          ))اللّه  

   اً أو قليالً     للّه تعاىل قد عمج هفْت((: قالت   . ))ر    ن عرفـتومنهم م
  .))حاله إال الشيخ عبد الرمحن

خ أيب بكر السـكران ابـن الشـيخ         أما عالقتها الروحية بالشي   
ارتباطها بأبيـه ،    الرمحن السقاف فكانت ال تِقلُّ عن عالقتها و       عبد

لى أَثَـر   بكر السكران كثرياً ما يتردد على قريتها ع       وكان الشيخ أبو  
وإىل هذا أشـار صـاحب      . والده يف نشر العلم والدعوة إىل اللّه        

 :  بقوله))اجلوهر الشفاف((
بكر رضي اللّه تعاىل عنه كثرياً ما يزور سلطانة         وكان الشيخ أبو  

 وإذا أراد القدوم عليها ،بينه وبينها صحبةٌ وحمبةٌ عظيمة املذكورة ، و  



 

  )٢٧( 

رحبـوا  ((: مني أو ثـالث     تقول ألهل بلدها قبل قدومه إليهم بيو      
 ينادي بقدومه ،    )١(بالسلطان ابن السلطان ، إين مسعت الشاووش        

: وتقول. ))وأرى الغاشيةَ على رأسه ، واملالئكةَ تشيعه أمامه وخلفه        
  إين أمسع النوبة دائماً تضـرب يف السـماء باملشـيخة للشـيخ              ((

 . ) ٢( )) أيب بكر

                                                           
الشاووش كلمة أعجمية ـ وأظنها تركية ـ تعين قائد احلرس أو زعيم الفريق ،   ) ١(

 . وتقصد هنا هواتف البشارات
 

 العقـد  ((وكان من أسباب تردده على قرية العر تزوجه ا كوالده ، ذكر ذلك صاحب       ) ٢(
 وكان زواجه ا على الشيخة فاطمة بنت فاضل الزبيدي ، وأخـذها             ٨٣ ص ))النبوي  

إىل ترمي ومكثت معه عشر سنوات ومل تنجب له ففارقها مث تزوجها من بعده الشـيخ                
ٍت مساها مرمي ، وقد ذُكر ذلك يف سياق حكاية تشـري إىل             عمر احملضار ومحلت له ببن    

 . عالقة آل الزبيدي بآل عبد الرمحن السقاف 
 حكايةٌ عن واقع احلال ملا جيري يف مكنون القضاء          )) إين أمسع النوبة     ((: وقوهلا  

 )) النوبـة    (( ويطلق أيضا لدى الصوفية اسم       ،بتقدمي الشيخ أيب بكر على اجلميع     
 وأما الغاشية على رأسه فاملقصـود       ،رواح الصاحلني يف عامل الربزخ    على جممع أ  

إكليلُ مظهِر الواليِة وأنوار اجلاه واملظهر النوراين لطلعته السِنية ، وأمـا تشـييع              
إنَّ املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلـم       ((:  وقد ورد    ،املالئكة فهو حمقوق به   

م وحامل رايته ؟فكيف بناشر العل ))ِرضى مبا يصنع
 



 

  )٢٨( 

 الربكة يف العمر حىت أدركت عقب وقد منح اللّه الشيخة سلطانة
 بكر السكران ، فكانت تعامل احلفيد معاملتـها لـألب        الشيخ أيب 

 .واجلد 
بكر السكران يف حياته فقد كانت      فكما كانت تعظم الشيخ أبا    

بكر رضي اللّه عنه وهبه      ملا مات الشيخ أبو    ((: تقول فيه بعد مماته     
ن األولياء أُعطي مثلـها     اللّه تعاىل مواهب عظيمةً ال أعرف أحداً م       

  .)١())إال أن يكون أهلُه املتقدمون
الرمحن السـقاف   لك كانت مع بقية أبناء الشـيخ عبـد        وكذ

 والشيخ حسن وسيأيت يف حديثنا عن األدب الصـويف          )٢(كاحملضار  
جرى للشيخة سلطانة منوذج من أشعارها الذي كان بسبب حوار          

 .اف يف جملس والده الرمحن السقبينها وبني الشيخ حسن بن عبد

                                                           
.١٣٤ ص)) اجلوهر الشفاف (() ١(

 

: أن الشيخة سلطانة رضي اللّه عنها قالت      ) ١٢١: ٢( )) العقد النبوي    ((ورد يف   ) ٢(
 رأيت الشيخ عمر بن عبد الرمحن ـ رضي اللّه عنه ونفع به ـ يف قبة من نور   ((

. ))مرتفعة يف السماء ومجيع األولياء حتتها وهي فوقهم مثل النجم 
 



 

  )٢٩( 

أما حمبتها وإجالهلا للسيد عبد اللّه العيدروس ابن أيب السـكران           
 إىل ذلك برغم أن العيدروس يف ذلك )) اجلوهر الشفاف ((فقد أشار 

 .العصر الزال صغرياً 
ومنها ما جاء عن الرجل :  قوله ١٤٦جاء يف قسم احلكايات ص    

 الزبيدي كثرياً مـا     الصاحل معروف بن أيب عباد وسلطانة بنت علي       
. يعظمون الشيخ عبد اللّه وجيلونه ويستعظمون ما وهبه اللّه تعـاىل          

أتيت يوماً عند العارفة باللّه سلطانة بنت علي        : وقال بعض الثقات  
الزبيدي فجعلت متدح الشيخ عبد اللّه بن أيب بكر وتعظمه وتذكر           

 إذا وصـلت    عليك أمانةٌ إنك  ((: يف صفاته ، مث قالت يل بعد ذلك         
 ، فلما دخلت ترمي وجدته يلعب مع الصبيان         ))ترمي تقبل على رأسه   

 )) اجلوهر الشـفاف     ((ففعلت ما أمرتين به ويف ذلك يقول مؤلف         
 : شعراً 

  وبنت الزبيدي كـم أشـاروا وأفصـحوا       
ــةِ      ِطيِل عــز ــاباً جلَ ــه ش  بتعظيِم
و يف سن شبابه ملـا      بتعظيم الشيخ عبد اللّه العيدروس وه     : أي  

 .وهبه اللّه من جزيل العطيات واملواهب



 

  )٣٠( 

ãbİÜ @òƒî“Ûaþaë@ò†Àì—Ûa@l@
أمثرت شفاِفيةُ الطاعة واستمراريةُ الذكر والفكر اطمئناناً يف قلب         

 أَالَ بِذكِْر اللّـِه تطْمـِئن       ﴿: الشيخة سلطانة ، حتقيقاً لقوله تعاىل       
  ة حيرك وجدان املرأة التقية إىل       وصار كل شيء يف احليا     ﴾القُلُوب

 . معرفة اإلله سبحانه
  ويف كلِّ شيٍء له آيـةٌ     

     واِحـد هلُّ على أَندت 
ومن هذا املنطلق كانت حضرات الذكر إحدى وسائل شـحذ          

.. الذوق وإحدى وسائل قراءة النصوص األدبية مبفهوٍم صويفٍّ راقٍ        
إال مـن   .. سوسات بصلة   ال متت إىل فهم الناس اآلخرين أمام احمل       

 .أهل هذا القاموس ومن أهل ذوقه
ومن ذات املنطلق أيضا كانت الشيخة سلطانة تعـرب بالشـعر           

. الصويف غري املتكلَّف عن أصدق أحاسيسها وحـرارة وجـداا           
وكان غالب أشعارها يف احملبة اإلهلية واألنس باللّه وطاعته ، ومنـه            

، ويتميز  ) ١(م ومقامام   جزء آخر يف مدح شيوخها وتعظيم أحواهل      
                                                           

 وتقوهلا يف الشيخ عبـدالرمحن      ١٩-١٨ ص )) ديوان احلضرة    ((منها ما دونَ يف     ) ١(



 

  )٣١( 

شعر الشيخة سلطانة مبيله إىل األسلوب الشعيب الـدارج والشـعر           
 حضـرة   ((اإلنشادي الغنائي ،  وكثري منه ما ينشد إىل اليـوم يف             

  .)١( بترمي ))الشيخ السقاف 
وذكرت كتب التراجم أن الشيخة سلطانة كانت تأيت إىل تـرمي         

 تستمع  )) عبد الرمحن السقاف      جمالس الشيخ  ((وجتلس يف أخريات    
للدروس العلمية واألناشيد الصوفية وتتبادل مع املشايخ احلديث يف         
مسائل العلم وغوامضه وقد تلقي على احلاضرين بعـض األشـعار           

 .الصوفية هلا ولغريها

                                                                                                                             
 :  السقاف 

ــا  ــاً باملُقَِبِلين ــا مرحب وبالشيِخ الذي فيهم يِضـينا    أال ي
يسلّي كلُّ من قلبه حزينـا     سراج عند ظُلْمـاِت الليـايل     
كينـا وحافظ سادته عهداً م   ألنه خـاض يف حبـِر احملبـةْ       
فانفعنــا جباِهــه بإنـا مـذنبينا       أال يــا ر  نعم يا رب
     بالصالِة علـى حممـد صالةً دائمةْ يف كـلِّ حينـا      وخنتم

 

 من ٨١٩أسس هذه احلضرة املباركة اإلمام الشيخ عبدالرمحن السقاف املتوىف عام    ) ١(
.اهلجرة 

 



 

  )٣٢( 

ويف أحد هذه االس دار حديث عن سبيل املباسطة بينها وبني           
أبيه ، ومفاد احلديث أنه     الشيخ حسن عبد الرمحن السقاف حبضرة       

 تسابق وتضارع الذكور ، وقال      )) أنثى اِجلمال    ((ال يليق أن تكون     
 : يف ذلك شعرا 

يا ما اسفَِهش ما بدا بكْـره ِتمـاري مجـالْ          
 الشيخ عبد الرمحن أن جتيب على ولـده         )) سلطانة   ((فاستأذنت  

 :فأذن هلا فقالت بدون إبطاء 
 ــد ــلْ والزاي ــلْ باحلم ــالاحلم ــنب والعي ل

وتشري يف هذا الشطر أا أنثى ولكنها محلت محلَ الرجال مـن            
مقاماٍت وأحواٍل، وزادت على ذلك بالنفع الذي يعرف يف األنثـى   
باللنب إشارة إىل التربية ، والعيال إشارة إىل حفظ النوع بالساللة ،            

لرمحن وهذا ما ال يستطيع الرجل محله والقيام به ، فسر الشيخ عبد ا     
  .)١(بسرعة بديهتها وحسن جواا 

 
 

                                                           
 .٣٠٩ ص)) أدوار التاريخ احلضرمي (() ١(

 



 

  )٣٣( 

áÜÈÛa@‹“ã@À@bçŠë†ë@òãbİÜ @òƒî“Ûa@
متيزت املدرسة الصوفية حبضرموت باهتمام شيوخها وعلمائهـا        
وتالمذا بنشر الدعوة إىل اللّه تعاىل وتعليم اجلهال والبداوات وبذل 

 .غاية اهود يف ذلك بأبسط املقومات والوسائل
لتضافر أن الدعوة إىل اللّه تنشر علـى هـذا          والعجيب يف هذا ا   

النمط إىل اليوم ، ورمبا كانت يف بعض األحوال على أيدي التالمذة         
وذلك ملا خيالط قلـوم     . واملريدين يف أول سلوكهم وطلبهم للعلم     

من بشاشة اإلميان وحرارته وتشجيع الشيوخ علـى ربـط العلـم      
 .بالعمل ، وربطُهما معا باإلبالغ

احلال نشأت الشيخة سلطانة ومنت وترعرعت ، بل        وعلى هذا   
وتفتحت مواهبها على مساع الدعوة إىل اللّه وجمالسة أهـل العلـم            
والذكر، وبدأت منذ ذلك احلني تقوم بنشر ما اعتلج يف صـدرها            

 .وتدعو إليه أقارا وقبيلتها 
وأما يف مرحلة ظهور مقام السلطانة وتعرفها على أساليب نشر          

للّه يف سائر بالد حضرموت ، وترددها على ترمي ومـا           الدعوة إىل ا  
جاورها من مواطن املشايخ األكابر، فقد رأت أن للعلم وللتعلـيم           
مواقع وأبنيةٌ تهتم بالناشئة وتعتين بالفقراء وتأوي احملتاجني وأهـل          



 

  )٣٤( 

الفاقة والعوز ، فلم تأْلُ جهداً يف بذل املزيد من الوقت للدعوة إىل             
متكامٍل يف نواحي بادية قبيلتها ، يكون هلا اإلشراف عليه       بناِء رباٍط   

 حيث ذكرت كتـب  ،ونفقته ، فتم هلا ذلك يف أقرِب وقٍت وزمان   
التراجم أا بنت ِرباطَها يف قريتها ولكنـهم اختلفـوا يف ماهيتـه           
ووظيفِته ، فبعضهم وصفوه بأنه رباطُ علٍم وطلٍب وإيواٍء للدارسني، 

ال الضيوف والغرباء   نـز إل )) رباط الفقراء    ((ه بأنه   ومنهم من وصف  
 . وإعانة احملتاجني 

وأَياً كان املقصد فاهلدف ساٍم واملقام مالئم لِكـال احلـالِني ،            
واملرحلةُ ذاتها كانت حتتاج ألربطة للفقراء كما حتتـاج ألربطـة           
 العلم، والفقراء الصوفية ال جيمعهم يف األربطة غري الذكر وجمـالس          

احلضرات والعلم ، وكان شيوخ الزمان مييلون إىل التردد على هذه           
األربطة جلمع الفقراء وتعليمهم وعقد حلقات الذكر معهم ، وقـد       

. بقي هذا الرباطُ املذكور بعد وفاة الشيخة سلطانة مدةً من الزمان            
تلـك  . وهو جزٌء ال يتجزأ من حوطَِتها املعروفة بامسها إىل اليـوم        

 ظَلَّت ردحاً من الزمن وهلا من االحترام ونشر األمـن           احلوطة اليت 
وحفظ الوارد والصادر ما جيعلها يف مصف العديد من احلُوِط اآلمنِة           
يف أشد حاالت اخلوف واحلرب والفتنة ، وكان ذلك كله يعود إىل            



 

  )٣٥( 

اجلاه الواسع واملقام الكبري والصيت الذائع الذي بلغتـه الشـيخة           
ا سلطانة يف حيا. 

وقد ظل هذا اجلاه والوجاهة من بعدها يف العديد مـن أقارـا             
 الذين ظلوا يف كل األحـوال       )) آل الزبيدي    ((وإخوا من املشايخ    

مرتبطني ِحساً ومعىن مبدرسة وبأشياخ آل البيت يف ترمي وسـيؤون           
 وغريها ، يأمترون باملعروف ويوالُونهم يف البأْساء والضراء ويربهنون        

 .على تلك احملبة اخلالصة بالقول والفعل

@

òãbİÜ @òƒî“Ûa@ñbîy@À@Òbİ¾a@òíbèã@
عاشت الشيخةُ سلطانة كلَّ حياِتها مضـِرب املَثَـِل للمـرأِة           
احلضرميِة الصاحلِة التقيِة النقية ، جامعةً بني العلم والعمـل وبـذل            

احلقوق لقبيلتها  اهود يف احلياة االجتماعية املستقيمة، مؤديةً كافة        
ولشيوخها ، وقبلَ كلِّ هذا قائمةً حبق رـا يف أصـدق الصـور              

 .وأخلص النماذج واألمثلة
ومع هذه الشهرِة الواسعة واجلاِه العريض يف األوساط احلضرمية         
فإن التراثَ مل حيفظ لنا عنها ترمجةً شافيةً ووافيةً ، وإمنـا بقيـت              



 

  )٣٦( 

 وحسبنا منها ما عبـر  بـه         ..شذَرات قليلةٌ متفرقةٌ يف كتٍب شىت     
أا قامت بدوٍر إصالحي رفعت      : )) األدوار   ((األستاذُ الشاطري يف    

 . به شأنَ قوِمها وبلدها 
ــا   ولــو كــانَ النســاُء كمــن ذَكَرن

ــالِ   ــى الرج ــاُء عل ــلَِت النس لَفُض 
 وزيادةً على هذا فإا أثبتت بامللموس أنَّ طريق التصـوف يف           

ضرموت مل تكن دعوةَ انِعزاٍل ومخُوٍل ورهبنٍة قاِطعٍة عن املشاركة          ح
يهٍة وواعيـٍة  نـزيف احلياة ، وإمنا هي دعوةُ شرٍف وعفٍَّة ومشاركٍة    

يف كلِّ ما يبعث على نشر حماسن اإلسالم وإقامة حدوده يف الذات            
والقبيلة واحلياة ، ليس يف عامل الرجال وحدهم ، وإمنا للنسـاء يف             

ذا اال باع واسع وجمد أَِثيل ، حيث عرف الواقع احلضرمي من            ه
النساء الصاحلاِت عدداً كبرياً، نرجو اللّه تعاىل أَنْ يوفقنا إلبراِز مـا            
تيسر لنا من ترامجهم وأخبارهم ليقرأَ اجليلُ عنهم حقـائق تشـفي           

 . غليلَ الصدور،وتشهد للسلف الصاحل بالعمل املربور



 

  )٣٧( 

هلا الكائِن يف حوطتـها ،     نـز الشيخة سلطانة مب   وقد كانت وفاة  
ودفنت هناك بعد أن شيعتها حضرموت يف موكٍب مهيٍب من عام           

 .رمحها اللّه رمحة األبرار هـ  ٨٤٣
 

ò ¸b©a@
كان هذا واحداً من األمثلة النسوية ذاِت االرتباط بثقافِة مرحلـٍة ،            

تلك املدرسة اجلامعـة    .. فومنوذجاً من النماذج السليمة يف عامل التصو      
بني العلم والعمل ، وبني اإلميان باللّه والتوكل عليـه ، وبـني األخـذ       

 . باألسباب 
وللنساء يف مدرسة السلف الصاحل مكانٌ ومقام ، وقد حتدثت ـذا            
     لدت يف حيـاة البـدو وتـأثرتاحلال واملقام هذه املرأة املسلمة اليت و

الواقع احلضرمي إحدى مناذِجه الراقيِة ،      مبدرسة آل البيت ، وبرزت يف       
والقيـام  والنموذج الراقي يف حياِة املرأة الصاحلة قدمياً هـو التقـوى            

حيث ال جمالَ عندهم للخمول السليب وال عزلـةَ         ،  بالواجبات ِديناً ودنيا  
وجمـداً  .. إال عن الشر وأهله ، وقد صنعوا ذه القاعدة جمتمعاً صاحلا          

ـَهم اللّه  رمحةَ اَألبرار .. باذخا  .رِمح
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 ٥ املطلع القرآين

 ٧ اإلهداء
 ٩ لسان احلال

 ١١ املقدمة
 ١٣ من هي الشيخة سلطانة ؟

 ١٦ رابعة حضرموت
 ١٩ الشيخة سلطانة مبنهجها ؟قبيلة كيف اقتنعت 

 ٢٠ شيوخ األخذ للشيخة سلطانة العهد 
 ٢٢ بد الرمحن السقافاتصال الشيخة سلطانة بالشيخ ع

 ٢٧ اتصال الشيخة سلطانة بأبناء الشيخ عبد الرمحن السقاف
 ٢٩ الشيخة سلطانة واألدب الصويف

 ٣١ حديث على سبيل املباسطة بينها والشيخ حسن السقاف
 ٣٢ الشيخة سلطانة ودورها يف نشر العلم 
 ٣٤ اية املطاف يف حياة الشيخة سلطانة

 ٣٦ اخلامتة 
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 حقوق الطبع حمفوظة للناشر
 فرع الدراسات وخدمة التراث

  م٢٠٠٢ – هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل 
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 املطلع القرآين

 

ماً يحذَر   أَمن هو قاِنت آناَء الليِل ساِجداً وقائ       ﴿
        ِوي الَّـِذينـتسلْ يِه قُلْ هبةَ رمحو رجرةَ وياآلِخر

إمنّـا يتـذَكَّر أُولـو      . يعلَمونَ والَِّذين ال يعلَمونَ     
قُلْ يا ِعباِد الَّذين آمنوا اتقُوا ربكُم ِللَِّذين        . اَأللباب  

رض اللّه واِسعةٌ ِإمنّا    أَحسنوا يف هِذِه الدنيا حسنةٌ وأَ     
  . ﴾يوىفَّ الصاِبرونَ أَجرهم ِبغِري ِحساٍب 

 
 ]١٠-٩: الزمر[
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 ..لسان احلال
 

د وجد ، ومـن جاهـد       من ج .. يا إخوان 
، ومِن اتقَى ارتقَى، ومن زرع حصـد ،         شِهد

 يبجم واللّه قَِريب. 
 

 مودي الشيخ سعيد بن عيسى الع
 ٥٢ص)) عرائس الوجود (( 
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 اإلهداء
 

وِديمى العِعيِد بِن ِعيسيِخ سالالِت الشإىل س.. 
وإىل املُتطَلِِّعني حقّاً إىل مناِذِج السلَِف الصـاحل ،         

كَذِّبنيوال م غاِلنيم غري.. 
 .. أُهِدي هذه الترمجة

ِه األمثلِة، أَنْ   وأهيب بالساللة، ممِن اطَّلَع على هذِ     
.. أئمـِة الطَّريـق   .. يتِقي اللّه يف حلُوِم الصـلَحاء     

وهلْ يكُب الناس يف الناِر علـى       .. وشيوخ الفَِريق 
 مناِخِرِهم إال حصاِئد أَلِْسنِتِهم ؟

 

 املُؤلّف
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  )١١( 

Ý‚‡¾a@
 ينقطـع،   احلَمد للّه غايةَ احلَمد، وله اِملنةُ والفضلُ الـذي ال         

من محى مؤِمناً من     ((: والصالةُ والسالم على النيب األمي القائلِ     
 بعثَ اللّه لَه ملَكاً حيِمي حلَمه يوم القيامـة          - أراه قال    -منافٍق  

ِمن ناِر جهنم، ومن رمى مسِلماً بشيٍء يِريد به شينةً حبسه اللّه            
 وعلـى آِلـه     ،)) ِجسِر جهنم حىت خيَرج ما رماه        عز وجلَّ على  

األطهار، وصحابِته األخياِر، وعلى التابعني هلم بإحساٍن إىل يوم         
 .القرار 
 

ò×Šbj¾a@òj äÛa@
هو الشيخ سعيد بن عيسى بن أمحد بن عيسى بن شـعبان بـن     

بكر بن طلحة بن عبد اللّـه بـن         عيسى بن داود بن حممد بن أيب        
ن بن أيب بكر الصديق خليفة رسول اللّه صلى اللّه عليـه            الرمحعبد

 . )١(وآله وسلم
                                                           

وصلتهم  ))آل العمودي    ((أشارت بعض كتب التاريخ والتراجم إىل نسبة املشايخ         ) ١(
، )) الناس مؤمتنون على أنسام      ((: العرقية باخلليفة الصديق، وكما جاء يف األثر        



 

  )١٢( 

لقب بالعمودي ملا كان رمحه اللّه مكثراً للصالة والقيام وحمافظاً          
عليها، إذ هي عماد الدين، وأفضلُ قُرِب العبِد يف حالِة املُناجاِة، بل            

                                                                                                                             
 فقد صرح اإلمـام     وسلفنا الصاحل حسب ما اجتمع لديهم من أدلة يقولون ذا،         

احلداد رضي اللّه عنه يف نبذٍَة كتبها عنه أحد تالمذته بعد زيارته لدوعن، ومنها              
وطلعنا بضة واجتمعنا فيها بكثري من أهل الفضل من         :  قال فيها    )) ِبضة   ((مدينة  

 ومنهم املنصب املعروف -آل العمودي وغريهم، إىل أن قال يف وصف من لقيهم 
 ألن له   ))بوِست((وهو وايل منصب آل العمودي، ومسي       :  قال   - )) بوِست   ((بـ

يف كل يد ست أصابع، ألنه شبيه بعبد اللّه بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصـديق   
رضي اللّه عنهم ؛ ألنه جدهم، وينتسبون إليه على ما ذكره بعض سـاداتنا آل               

 م احلـداد السـيد     باعلوي نفع اللّه م، وقد حقَّق هذا القول املنسوب لإلمـا          
 وأول ما ذكـره الشـيخ      : ، فقال   )) الشامل   ((علوي بن طاهر احلداد يف كتابه       

حممد بن يس عن احلبيب عبد اللّه احلداد عند ذكر الشيخ عبداللّه بن عبدالرمحن              
 . بوِست، وانتساب آل العمودي إىل سيدنا أيب بكر الصديق

 فمراده بالبعض السيد ))علوي  على ما ذكره بعض ساداتنا آل أيب ((: وقوله 
بن عبد الرمحن السقاف، له     اأيب بكر السكران    بن  الشريف عبد الرمحن بن علي      

كتاب فيه الوقائع اليت وقعت له يف اليقظة واملنام، وما بينهما مـن اطالعـاٍت               
روحية، ذكر منها أنه اجتمع بروح الشيخ الكبري سعيد بن عيسـى العمـودي،              

 له سلسلة نسبه إىل أيب بكر الصديق، والقصة أطول ممـا         وسأله عن نسبه، فذكر   
 )) الشـامل    ((انتهى مـن    . ذكرنا، وقد رأيناها بقلم بعض أشياخ آل العمودي         

  . ١٦٦ص



 

  )١٣( 

ـ     ((ورد يف احلديث، كـ      موع ،ِر اإلسالماَألم الصـالةُ    رأس هود((  
ِمن حيثُ اصطالح أهِل     ))عمود الدين    ((فسمي الشيخ سعيد لذلك     

 . ))العمودي((إىل  ))العماد  ((ِجهِته بنقِل 

 
émd“ãë@ê†ýîß@

، ونشأ حتت رعاية    )١(ولد الشيخ سعيد بن عيسى بوادي دوعن      
ـ            ِن أبويه على شظٍَف من العيش، وزهٍد يف مظاهر احلياة، مع حس

عنايٍة بالتربية الدينية وأعمال اخلري، وكانت التربيةُ الروحيةُ يف حياِة          
الشيِخ سعيٍد حمصورةً يف التلقِّي واالسة، إذ رِوي أنـه مل يـتعلم             
القراءة والكتابة منذ الصبا ؛ إال أن مصاحبةَ الشيوخ وجمالستهم مل           

.. مما صـقَلَ فطرتـه    تفُته ومل يتخلَّف عنها قَدر جهِده وإمكانه،        
كما جعلَ لـه يف قلـوب    .. وقَدح صايفَ ِمشكاِته  .. وأشعلَ ِفكرته 

أحيا يف جواِحنه بربكِة القرب منهم وكثرِة       .. العباد الصاحلني مكاناً  

                                                           
،  وهو اسم جد قبيلة الصدف، وملا تكرر علـى           )) إيدعان   ((لفظ  من   )) دوعن   (() ١(

األمين مدينة  : قسم الوادي إىل قسمني     األلسنة تصرفُوا فيها بالزيادة واحلذف، وين     
 .١٣٥ ص)) الشامل ((انتهى من . اخلريبة وما بعدها، واأليسر مدينة الدوفة 



 

  )١٤( 

 .دعائهم ونظرهم مشاتلَ الفكر والذكر واملعرفة باللّه 
القرية وجماِلِس  فهو الناشئُ املستقيم الذي نبت عوده بني مساجد         

صاِحليها، يف عصر الزهد والتقلل من قليل احلياة املتاحة يف ذلـك            
الوادي الذي كان يف أساسـه منـأَى املتفـرغني          .. الوادي الوعر 

 .للطاعات، املبتعدين عن مظاهر احلياة 
وكم انفرد الشيخ سعيد بن عيسى يف سـفوح تلـك اجلبـال             

.. ونتـوءات احلجـر   .. جراجلرداء، يالحق أغنامه بني حسك الش     
ناظراً جلالل القدرة اإلهلية يف طبيعة املخلوقات، ومستجيباً لنـداء          
الفطرة اإلميانية فيما يقْرؤه بعيِنه وينظره بقلبه مـن أسـرار هـذه             
املكنونات، وهكذا تفجرت ينابيع احلكمة، وانطلقت قيود اِهلمـة،         

ااهدة واملكابدة، وإطالق   ترفع اإلرادةَ البشريةَ إىل مقتضى األخذ ب      
حىت صار الناس يسمعون مـن      .. اللسان بالذّكر، واجلَنان بالشكر   

ويِجدونَ عنده بلْسماً شـافياً     .. وِطيب السالم .. لسانه حلْو الكالم  
وأَلَِم الذُّنوب، بل كان يسـِمعهم ِمـن لَِطيـِف          .. ِجلراِح القلوب 
ما ال يعهدونه يف    ..  االسِم والرسم  ومدلوالِت رمزِ .. إشاراِت الفهم 

.. وفوق هذا صار له نور يتجلَّى علـى اجلـبني     .. األشباه واألمثال 
.. ويضعف أمامـه طُغيـان املتجـربين      .. ينكسر به عنق املتكربين   



 

  )١٥( 

واشتهر أمره  .. ويهتدي بِسر ظهوِره مِن استظلَّ بفيئه من احلائرين       
 .دِثني واجلُالّس وصار حديثَ املُتح.. بني الناس

وذكرِت الرواةُ أن الشيخ سعيداً تزوج بنت الشيخ سـعيد بـن     
، ويذكر أنه ملا تزوجها وزفَّت إليه رأت منه         )١(أمحد بلوعار بلعفيف  

فترةً عن قيام الليل خالفاً ملا مسعته عنه، وملا يذْكُره به والدها عـن              
        حال الشيخ سعيد، وكذلك خالفاً ملا عهدت    ها العابـدعليه والد

: الزاهد، فما كان منها إال أن رجعت إىل أبيها من الغد وقالـت              
ِارِجعي : كيف أعيش مع رجٍل ما له قيام يف ليِله؟ فقال هلا والدها             

 .وانظُري ماذا يفعلُه يف ليله من األعمال واألقوال
 إذا  فعادت إليه ومعها من أهلها من حيمل خربهـا إىل والـدها           

لزمها اجللوس، فلما كان الليل راقبته حىت طلع الفجر، فأرسلت إىل           
                                                           

اهلجـري  السـابع   الشيخ سعيد بن أمحد بلوعار بلعفيف من كبار رجال القرن           ) ١(
حبضرموت ومن أشهر صلحائها، عاصر مجلةً من أكابر الوادي وأخذ عنهم، ويف            

سيد سامل بن بصري، وعاش باهلجرين يف وادي دوعن، وا تويف ليلة            مقدمتهم ال 
 مقـدم   (( ودفن بتربتها، ويطلق عليه      ٦٣٢اخلميس اخلامس من شهر مجاد الثاين       

 كما هو حال الفقيه املقدم يف تربة ترمي، ومل حيفظ لنا الزمان من آثار هذا ))التربة 
يف حضرموت، ويقرأ بعد خـتم      الشيخ سوى الدعاء املنسوب إليه وهو متداول        

 .القرآن 



 

  )١٦( 

إنه إذا قَرب الفجر يقوم     : والدها من خيربه خبِرب ما رأت منه، فقالت       
فلما وصل اخلرب إىل الشيخ سـعيد       .. أنا.. أنا.. أنا: يصلِّي فيقول   

، إشارةً إل   هذا املقام الذي ما وصلنا إليه     : بلوعار أرسل إليها يقول     
: أنَّ مقام الشيخ سعيد بن عيسى العمودي مقام الرد على املنادي             

 . ))أَالَ هل ِمن تائٍب ؟ أال هل من طالِب حاجٍة ؟((
وحنت روحه إىل علِم الذَّوق والشوق، وكانت أخبار رجاله يف          
ذلك العصر تأيت ا الرياح، وتتحدثُ عن مشايخ الطريق يف الشام           

اليمن واحلجاز واملغرب والعراق مع كل غُـدو ورواح،         جهات  و
فكان الشيخ سعيد يسأل اللّه أن جيمعه بأثبات علم الباطن والظاهر،      

هر النور يف أشد أوقـات      كي يستمد من فيض مشرم الزاخر، وظ      
 .احلرج

 بدأ النسيم حيمـل إىل      ٥٩٠ويف ضحى أحد األيام املباركة عام       
لته الرياح إىل يعقوب، يوم حكَى اللّه خبـره يف          الشيخ سعيد ما مح   

ـَّا فَصلَِت الِعري قال أَبوهم ِإني َألِجد ِريـح          ﴿: الكتاب العزيز     ومل
حيث كان الشيخ عبد اللّه الصاحل املغريب متجهـاً مـن           ﴾  يوسف  

وادي حضرموت إىل وادي دوعن حيمل رسالته الثانية إىل الشـيخ           
 العمودي، حيث كان قد أبلغ رسـالته األوىل إىل          سعيد بن عيسى  



 

  )١٧( 

األستاذ األعظم الفقيه املقدم حممد بن علي باعلوي يف مدينة تـرمي،      
وأخذ عليه العهد، وألبسه اخلرقة، وأمره بإظهار أمـره واشـتهار           
دعوته، فلم يعد األمر األخذ بطريق التصوف سرا، بل صار للفقراء           

 .يف ذاِت اللّه شعاراً وفَخرا 
ويبدو أن خرب الفقيه املقدم والشيخ سعيد بن عيسى العمودي قد           
وصل إىل املغرب عن طريق احلجاز، وأُخرب الشيخ شعيب أبو مدين           
حباهلما وتوجههما، فما كان منه إال أن بعث إليهما من يربطهمـا            
مبنهج التصوف ومدرسته األخالقية، وكان املبعوث أحد املشـايخ         

 وأخذوا علم الطريق علـى      ،إىل املغرب احلضارمة الذي قد وصلوا     
أيب مدين، وهو الشيخ عبد الرمحن املقعد، الذي أخـربه الشـيخ            
شعيب أنه ميوت يف الطريق قبل أن يصل إىل حضرموت، وأنّ عليه            
أنْ يستنيب عنه رجالً آخر، وهو الشيخ عبد اللّه الصاحل املغريب أحد 

لرمحن املقعد مـن    سالالت ملوك املغرب، وكان رفيقا للشيخ عبد ا       
 .املغرب إىل احلجاز، فكان األمر كذلك 

 



 

  )١٨( 

åÇë†@ð†aë@À@åí‡ß@ïic@„î“Ûa@tìÈjß@
وصل مبعوث الشيخ أيب مدين إىل ترمي وأدى مهمته كما جيب،           
وخرج ِلتوِه متوجهاً إىل دوعن ليلتقي بالشيخ سعيد بـن عيسـى            

ن يف واديهـا    العمودي، وأخذ يسأل عنه حىت دلَّ عليه بناحية قيدو        
امليمون يرعى الغنم، فذهب إليه واجتمع به، وقد ناهز الشيخ سعيد           

، وأخذ العهد عليه، ودعـاه      )٢(، وألبسه اخلرقة  )١(الثمانني من عمره  
إىل إظهار أمره، ونشر الصوفية بالوادي، وقد كان الشيخ سعيد من           
قبل ال يظهر التصوف كدعوة وطريقة، وإمنا كان يتخلق به سلوكاً           

.. دباً، وأخربه الشيخ املغريب عن أخذ العهد على الفقيه املقـدم          وأ
وانطلقـت  .. وأنه قد أبرز نفسه يف ترمي     .. وإلباسه اخلرقة الشريفة  

وتـرك  .. لسانه بالدعوة إىل طريقة الفقـر الكامـل للّـه تعـاىل         
كما هو حال املتجـردين     .. وعدم التطلع إىل الفانيات   .. الرياسات

                                                           
  .٢٢٩ ص)) الشامل ((ذكره السيد علوي بن طاهر يف  )١(
خرقةَ التصوف، وهي لباس يوضع على املريد، ويرمز إىل ترسـِم           : يعين باخلرقة   ) ٢(

احلامل له بِزي الصوفية والدخوِل يف دائرم، وغرضها حصولُ الربكـة وأخـذ             
 .  للِخرقة ظاهراً وباطناً العهد بالسند املتصل

 .ضمن هذه السلسلةالفقيه املقدم وقد استوفينا النقل على اخلرقة يف ترمجة 



 

  )١٩( 

 .زاهدين عن احلياة الدنيوية ال
وكان الشيخ سعيد على غاية من التواضع واخلمول والزهد، ملا          
نشأ عليه من حب اآلخرة، وصدق يف التجرد ملواله، فكان هـذا            
العهد واإللباس مبثابة التاج املوضوع على املرء املتـهيئ للمراتـب           

   :العالية، فأخذها الشيخ بقوة، ولسان حاله يقول 
 وال املَقام ِسوى من ِفيِه إقبـالُ       من لَه حالُ    ال يدِرك الذَّوق إال   

 الر قِْذفُهالِعرفاِن ي ِمن ورن قفيه إجـاللُ       الذَّو بيف قَلِْب ص نمح 
     ِذبجنـفا البـالُ      إىل احلضائِر يف األوقاِت مص ا منه١(حباِله و( 

لـذوق  وبرز الشيخ سعيد منذ تلك اللحظة يف ثـوب أهـل ا           
واحتفل الوادي بقدوم الشيخ عبد اللّه الصاحل املغـريب،         .. والشوق

وأظهر الناس الفرح به والسرور مبقْدِمه، حىت إن املقام طاب له يف            
أقام بقرية  : الوادي مدةً من الزمن، مث انتقل إىل وادي ميفعة، وقيل           

ن مـن   وتزوج ا، وخلَّف بعد وفاِته بناتاً، صار أمره        ))أصبعون   ((
  .)٢(بعده للشيخ سعيد بن عيسى العمودي حسب وصيته

                                                           
 .  للشيخ عبد احملمود نور الدائم )) شراب الكأس ((ديوان ) ١(

  . ٢٠ ص)) عرائس الوجود ((ذكره كتاب ) ٢(



 

  )٢٠( 

ومن عجائب أمر الشيخ املغريب أنه عندما حضرته الوفاة بعـث           
إىل كبار اآلخذين عنه، وهم الفقيه املقدم، والشيخ سعيد بن عيسى           
العمودي، والشيخ بامحران، وطلب منه الثالثة أن يستخلف مـن          

شيخكم ((: ملغريب طويال مث قال   بعدهم شيخاً يرجعون إليه، فسكت ا     
، وقد جعلت مرياثي بيـنكم أرباعـاً،        ))من بعدي صاحب السبحة   

سبحةً، وعكازاً، وِقدراً، ومشعالً، وحبوةً، وبسطةً،      : وكان مرياثه   
 . ودلقاناً 

وملا توفِّي الشيخ وقسمت وصيته جاءت القسمة علـى النحـو           
 :التايل 

شعل للشيخ سعيد بـن     لقدر وامل  ا ،العكاز والسبحة للفقيه املقدم   
 الـدلق للشـيخ     ،ران احلبوة والبسطة للشيخ بامح    ،عيسى العمودي 

 .باعمر 
ورمزت الوصية اليت أوصى ا الشيخ إىل تعيني صاحب السبحة          
على اجلميع فكان الفقيه املقدم، وكان األمر كذلك، فقد انطـوى           

لفقيـه  كبار شيوخ التصوف املذكورين حتت لواء األستاذ األعظم ا        
املقدم، وحصل االئتالف بني أقطاب الدعوة الصوفية، ومحلوا على         

 .عواتقهم نشر الطريقة 



 

  )٢١( 

ðìÜÇbi@Þe@òãa ‚@ð†ìàÈÛa@‡îÈ @„î“Ûa@
آل  ((علـى    ))خزانِة آِل باعلوي     ((ِاشتهر بني الناِس إطالق اسِم      

ين، حاملَي  منذ أن متَّ االحتِّاد الروحي بني العلَمني الشهري        ))العمودي  
لواء املدرسة الصوفية حبضرموت، األستاذ األعظم الفقيـه املقـدم          
والشيخ سعيد بن عيسى العمودي، وذه اُأللفة الروحية والتحابب         
الذوقي صار الشيخ رافداً وسنداً لقرارات ومواقف الفقيه املقدم، بل          

سر السـيف،   كان القاعدةَ اِحلسيةَ واملعنويةَ لتنفيِذ الفقيه قراره بك       
كرمٍز للتحول من مظاهر احلياة االجتماعية السائدة يف ذلك العهد،          
إىل طريقة اخلمول وترك الرياسات، واالعتناء بديالً عـن السـيف       
بالعلم والعمل، كأساس للفكرة اجلديدة، الذي اصطبغ ا توجهـه          

 الروحي. 
ليـه  ملا صار إ   - ))الشامل   (( كما ذكرها    -ويعود أساس التسمية    

من تراِث الفقيه وِسره، وما حازه بربكة صحبته، حىت قال احلبيب           
 : جعفر بن أمحد احلبشي يف قصيدة مدح ا الشيخ العمودي 

 )١(أَخبرتنا بذا الثِّقات ِشـفاها     فيه مكْنونُ ِسـرنا آِل علْـِوي      
                                                           

 بني أيدي الناس )) الشامل ((، وهي آخر صفحة فيما بقي من  ٢٣٢ص ))الشامل   (() ١(
 . اآلن 



 

  )٢٢( 

ة ع بالعلويني إىل اجلهل والضع    نـزوال يعين أن الفقيه املقدم قد       
عندما أخذ ذا الطريق كما يظُن بعض األحفاد اجلهالء، وإمنا كان           

 .أحدمها سياسي والثاين ديين واجتماعي : للفقيه هدفاِن أساسياِن 
   ه لنا املؤرخ السيد حممـد بـن أمحـد          فاهلدف السياسيصلَخ

كـان احلُكّـام    :  فقـال    ))أدوار التاريخ احلضرمي  ((الشاطري يف   
يون حبضرموت يف عصره، وفيما قبله ينظرون إىل العلـويني          السياس

نظرةً ينفِّسون فيها عليهم املكانةَ اليت حيتلُّوا يف القلوب، وخيشون          
من شعبيتهم على ملكهم، فيحيطوم بسياج من الرقابة، ويضيقون         
عليهم اخلناق، نفس ما جرى وما جيري من قبـل مـع آبـائهم              

بين أمية وبين العباس واحلكام اآلخرين، وقد       وإخوام العلويني، من    
عرف الفقيه املقدم بنفسه كل ذلك يف أسرته، فقد اضـطُر جـده             
صاحب مرباٍط إىل اهلجرة نتيجةً لتلك املضايقة، كما شاهد بنفسه          
            له حـاكم هسالذي د مشقيق أبيه من آالِم الس ه علويما القاه عم

ا فإن تقَلُّد السالِح معناه آنذاك يف نظر اآلخرين         ترٍمي القحطاينُّ، وهلذ  
املساملني االستعداد هلم واملقابلة، والبد من االصطدام يوماً ما بـني           
الِقرِن وِقرِنه، مث بني األبناء، كما بني اآلباء حول وعداوات متوارثة           
وأخذ بالثأر مستمر، كما هو الواقع بني القبائل، فرأى الفقيه املقدم           



 

  )٢٣( 

واختيـار طريقـة    .. لبعيد النظر القضاَء على الشر من جـذوره       ا
التصوف املعتدل، ومحل بيده العكاز الذي يرمز إىل التصوف، بدالً          
عن السيف الذي يرمز وقتئذ إىل النهب والسلب واإلجرام وطلب          

  .)١(احلكم والثأر واالنتقام
طري يف فهو كما بينه أيضا الشا  اهلدف الديين واالجتماعي    وأما  

ع نـزمما اجتمعت عليه املصادر أن الفقيه املقدم        : بقوله   ))األدوار   ((
عه، ليقضي على   نـزالسالح بل وكسر سيفه، دعا قوالً وفعالً إىل         

العقيدة القبلية، وبرهن فعالً على وجوب التعايش السلمي، واألخوة         
وعلى أن  اإلسالمية واملذهبية والوطنية بني قبائل الشعب وقطاعاته،        

سالح العلم واإلميان هو أقوى األسلحة يف اتمع، وأمضـاها يف           
  .)٢(قيادة األمة، وتوجهها إىل حياة السعادة واخلري والتقدم

ومن هذا املضمار احليوي كان موقف الفقيه املقدم موقفاً شجاعاً    
وهاماً، وكان أيضا موقف الشيخ سعيد بن عيسى يف مساندة هـذا   

وتشري كتب  .  شجاعةً وأمهيةً عن صاحب القرار ذاته        القرار ال يقلُّ  

                                                           
 ) . ٣٠٥-٣٠٤: ٢ ()) أدوار التاريخ ((راجع ) ١(

 ) .٣٠٤: ٢(املصدر السابق ) ٢(



 

  )٢٤( 

آل  ((التاريخ أن أجزاء السيف املذكور كانـت حمفوظـة لـدى            
مع بعض آثار الفقيه األخرى، وقد آلت إليه بوصية من           ))العمودي  

الفقيه املقدم، كما هي عادة الصوفية إعطاء املريد املرشح للمشيخة          
عل الشيخ الصاحل املغريب، عنـدما      شيئاً من اللباس أو غريه، كما ف      

أوصى بتقسيم تركته على كبار اآلخذين عنه طريـق التصـوف،           
والزالت هذه البقايا حمفوظةً يف قيدون إىل اليـوم، حتـت رعيـة             

.. القائمني على زاوية ومقام الشيخ سعيد بن عيسـى العمـودي          
صال كمثاٍل ورمٍز لالتصال الروحي بني اإلمامني العلمني، هذا االت        

 طريقةً وعلماً وعمالً ومصاهرةً  ((املعرب عنه باالحتِّاِد الكُلِّي(( . 
وقد كان آل العمودي    : ا بينه السيد علوي بن طاهر بقوله        مك

وساداتنا آل باعلوي متحِدين من سابق الزمان بربكـات اتصـال           
سيدنا القطب الغوث الفقيه املقدم مجال الدين حممـد بـن علـي             

خ الكبري العارف باللّه سعيد بن عيسى العمـودي،         باعلوي والشي 
وحصل آلل العمودي خريات كثريةٌ مباركةٌ ظاهرةٌ وباطنةٌ، وحصل       
هلم حسن عقيدٍة أكيدٍة، ومصاهرةٌ مؤبدةٌ ال تنقطع، لقوله صلى اللّه    

كُلُّ نسٍب وِصهٍر ينقَِطع يوم القيامِة إال نسـيب          ((: عليه وآله وسلم    
مبعناه، وحصلت هلم اقتباسات من علومـه،        ))احلديث  .. ي  وِصهِر



 

  )٢٥( 

واستمدادات من أسراره وفهومه، وأخذ عنه العلم الظاهر والباطن         
          ـلَحاِئِهممشـاخيهم وص شريعةً وطريقةً وحقيقةً وسلوكاً غالـب

 .وصوِفيِتهم ودولِتهم 
وأما ما حازه الشيخ سعيد     :  ))عرائس الوجود    ((وجاء يف كتاب    

من االحتاد مع سيدنا الفقيه املقدم يف الذرية واألوالد، فمن مجلـة            
 مع مـا    ))فيض األسرار    ((ذلك ما حكاه الشيخ العالمة باسودان يف        

شهدت به األولياء األبرار، فهو ما استودعه من السر النبوي، حبيث           
، فناهيك بذلك مقاماً واحتراماً، ولعمـري       ))خزانة بين علوي  ((صار  

يه تلك املقامات العلية، والنفحات العلَويـة، إذ اتصـاهلا          إا لتكف 
وهو حـِري    ))خزانة آل باعلوي     ((باألخالق احملمدية، كما يقال له      

 .بذلك، وحقيق بِسر ما هنالك 
 

İÛaòí†ìàÈÛa@òÔí‹@
لتتالئم مع فَهِم جيِلنـا املعاصـر        ))الطريقة   ((ميكن حتديثُ لفظ    

وإذا كان ِجيلُنا اإلعالمي يدرس يف كافـة         ، )١())املدرسة((فنسميها  
                                                           

املقصود بالطريقة هنا هو األسلوب والكيفية املتبعة لدى الشيخ املذكور وأمثاِله يف            ) ١(



 

  )٢٦( 

مراتب دراسات اهليكل التعليمي العـايل منـهاج ِعلْـِم الـنفِْس            
واالجتماع واالقتصاد والفلسفة وهلُم جرا، ويتأثر بنظريات املدرسة      
الديكارتية والبافلوفية، وآراء روث وجان جاك روسو، ومن حنـا          

املدرسـة  .. لى املدرسة احلديثة  حنوهم من شيوخ املعارف املؤثرة ع     
إذا كان األمر كذلك    .. اليت يتخرج منها حملَةُ الشهادات بأنواعها     

فإننا البد أن نعلم أننا عند دراستنا للتصوف بواقعيٍة وإنصـاٍف ؛            

                                                                                                                             
تسليك املريدين، وترتيب وظائف عادام وعبادام حىت يتخرجون على يديـه،           

سم بالتمويه والتعتيم، ملا يف            وكثريمن املغرضني حيلِّلون ألفاظ الصوفية بأسلوٍب يت 
نفوسهم من آثارها، وإال فاألمر واضح كلَّ الوضوح ملن أراد معرفة احلق وأهله،             
فترى كثرياً اليوم ممن يعيب على الصوفية تقسيم املراتب اإلسالمية إىل شـريعة             

 بألفاظهم وفهومهم يف هذا التقسـيم كـل         وطريقة وحقيقة، ويذهب املتنطعون   
مذهب، ويرهقون أذهام يف ابتكار التهم احملرجة هلم أمام اللّه، والتهم احملرجـة             
لعباده، ولو كانوا يبحثون عن احلق لكفاهم استدالل العلماء يف هذا التقسيم مبا             

 . وصفه املقارنة بني هذه املراتب الثالث وبني أركان الدين 
تبة اإلسالم، والطريقة مرتبة اإلميان، واحلقيقة مرتبة اإلحسـان،         فالشريعة مر 

أن تعبد اللّه كأنـك  .. وهذه املراتب الثالث البد من حتقيقها يف سريان اإلحسان  
أن املنصـفني يف دوائـر املعرفـة        : واالعتقاد  .. تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك      

املعىن املراد يف أركان    م ملفهوم   سيدركون هذا التقسيم الشرعي ؛ ألنه تقسيم مالئ       
 . الدين 



 

  )٢٧( 

سنجد أنَّ ما تؤثر به املدرسة احلديثة غربية وشرقية، هو أكرب بكثٍري            
تأثرها مبدارس أجنبية، بل التهمـةُ      مما تتهم به مدرسة التصوف من       

ذاتها صنيعةُ املدرسة االستشراقية، ومنها تلقَّفت مدرسـة الـنقض          
 .احلديثة فقه التهجم على التصوف وعلى املدرسة املذهبية 

ومع هذا كله، فالتصوف طريقةً ومنهجاً قد حيصل من بعـض           
غريهـا مـن    املنتسبني إليه إفراطٌ أو تفريطٌ، شأنه شأن املذهبية و        

            املدارس واالجتاهات إىل اليوم ؛ ولكن ال يصح بأي حال أن ننسب
 . أو تفريِط بعض املنتسبني إليهااالحنراف إىل املنهج والطريقة بإفراِط

فاملدرسة احلنبلية مثالً ظهر يف بعض املنتسبني إليها شذوذٌ وإفراطٌ         
مل ينسـبوا   يف اآلراء واألحكام والعقائد ؛ إال أن كافة علماء امللة           

االحنراف إىل املذهب وال إىل املتمسكني به، بل حجمـوا رجـال            
اإلفراط والتفريط يف موقعهم املناسب من املذهب، ومن  املنـهج           
اإلسالمي كله، بل تنسحب هذه القاعدة حىت على ما جرى مـن            

 وسياسي وعقيدي الصحابة يف الصدر األول من خالٍف مذهيب. 
صوفيةُ مدرسةٌ إسالميةُ التأصيِل والتفريع، وأهـم       إذاً فاملدرسةُ ال  

عنايتها األخالق واستقامة القلوب على املنهج النبوي اخلالص، وأما         



 

  )٢٨( 

عالقتها بالشريعة فهي منطويةٌ حتت آراء املذهبية، مندرجةٌ ضـمن          
أصوهلا وفروعها، وأمهها يف دراسـتنا هـذه مدرسـة التصـوف         

نهجاً وطريقةً إال يف    حبضرموت، وحضرموت مل تعرف التصوف م     
اليمن أرجاء  اهلجري كما أسلفنا القول، بينما عرفت       السابع  القرن  

خذت ا من قبل ذلـك بسـنوات        األخرى الطريقة القادرية، وأ   
 . كثرية

وكما انتشرت الطريقة القادرية يف أرجاء اليمن، فقد انتشـرت          
، ومـن هـاتني     السابعالطريقة الشعيبية يف حضرموت منذ القرن       

طريقتني أو املدرستني ظهرت بقية الطرق، وتفرعـت مـدارس          ال
الذوق الصويف، وكانت يف ذلك العصر متثل عنفوان املنهج ومنطلق          
القبول ؛ ملا حتمله يف مقوماا الفكرية من حلٍّ لكثري من معضالت            

 . العصر الضاربة على األذهان 
ـ          دم، وهلذا جند رجالً جمتهداً يف األصول واحلديث كالفقيه املق

ويرضى أن  .. يتحول من مرتبة اتهد األصويل إىل الصويف اخلمويل       
وحمبيهم ومشايخ العلم  ))آل البيت النبوي  ((يسلك بأبنائه وأتباعه من 

طريق الفقر والتأدب بأدب الصوفية، فاملسـألة تعتـرب ضـرورةً           
مين مالئم ملوقـف السـاعة      اجتماعيةً، واألخذ ذا املنهج إحلاح ز     



 

  )٢٩( 

مطلب احلياة ال ميكـن     كان   وملا كان األمر ضرورةً مِلحةً و      ،آنذاك
أن يستمر إال مبثل هذا التصرف ؛ فقد كان الشيخ سعيد بن عيسى             
العمودي مستجيباً هلذا الظرف ومندفعاً إليه، منطوياً حتـت رايـة           

 من حيث موافقةُ االختيار واألخذ - الفقيه املقدم -اتهد األصويل 
فاملقصـود ـا     ))الطريقة العمودية    (( املؤرخني بلفظ    به، وأما تعبري  

سلسلةُ األخذ اليت اتصلت إىل الشيخ وصار املريـدون والتالمـذة           
مث يأخذون على من جـاء مـن بعـدهم العهـد            .. ينتمون إليها 
الرمحن بن عبداللّه   عبر اإلمام العالمة الوجيه عبد    وهلذا  .. والتحكيم

إن الطريقة العمودية أحـد     :  بقوله   ))  رفع الستار  ((ابه  تبلفقيه يف ك  
الطرق املشهورة املرضية، معدودةٌ من حنو ثالث وعشرين طريقـة،          
وكلُّها ترجع إىل طريقة واحدة، وهي طريقة الشـيخ شـعيب أيب            

  .)١(مدين

 
 

                                                           
  .٣٤ ص)) عرائس الوجود (() ١(
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من وظائف الشيخ الصاحل واملريب الناصح أن يتخرج على يديـه           

 يأخذون عنه مثرات العلم والعمل وصايف السـلوك،         رجال وأتباع، 
وجيسدون حقيقةَ املعاين اليت تتمثل يف صدر الشيخ ومكنوِن وعِيـه           
مما اكتسبه يف حياته العلمية والعملية، ومما فتح اللّه به عليه من طول             

 . طاعاته وجماهداته، وصدق توجهه إىل مواله 
ية والتسليك يف عصره،    والشيخ سعيد كان من أرقى شيوخ الترب      

خاصة وأنه عاش ردحاً من الزمن وهو حمتك بالشيخ عبـد اللّـه             
الصاحل املغريب، وصار من بعده مسلِّكاً مربياً للنفوس واألرواح، وقد     

قَدمت بيدي سبعةَ عشـر شـيخاً،     : حتدث عن نفسه بنفسه فقال      
التقـدمي معنـاه    منهم من قدمته سراً، ومنهم من قدمته جهـراً، و         

 . التخريج والتهيئة للصدارة والتدريس والقدوة احلسنة 
وقد نقل اآلخذون طريق التصوف عن الشيخ سعيد طريقته إىل          
اآلفاق، وكان من أبرزهم وأجلهم قدرا وعلما وعمال مجاعة مـن           

 : الشيوخ، ومنهم 
الشيخ حممد بن حممد بامعبد الدوعين، وكان من أخـص          ) ١(



 

  )٣٢( 

ربني إىل الشيخ سعيد، وأخذ عنه أخذاً تاماً، وانطـوى          التالمذة املق 
فيه وخترج به، ونال من شيخه الرضا له باجلدارة والصدارة، وتشري           
التراجم أن بعض تالمذة الشيخ سعيد حصل يف نفسه شـيٌء مـن        
تقدمي الشيخ معبٍد على أقرانه، فلما شعر الشيخ سعيد بذلك قـال            

فإن الشيخ حممد بامعبد من البـزل       ال يداخلكم مين شيٌء،     : ملريديه
 .  ما تطيقون على محِل ما حيملُه)١(الكُهل، وأنتم قعدان

: وتزوج الشيخ بامعبد امرأة من آل العمودي، وأجنبت له أوالداً         
وذكر ذلك صـاحب    . الغزايل وأم حممود وأم أيب القاسم وأم رقية         

شيخ سـعيد بـن      ضمن ذكره لكرامٍة من كرامات ال      ))أُنِس السالكني ((
 مـن بـالد     )) رضـوم    ((عيسى العمودي، وعاش الشيخ بامعبد بقرية       

الواحدي، ومات ا، وضرحيه معروف هناك، وله ذريةٌ ال زال منـها            
 . بقيةٌ إىل اليوم يعرفون بآل معبد 

 .الشيخ حممد بن سامل باوزير ) ٢(
 .الشيخ ناجة بن أمتع ) ٣(

                                                           
الكبريةُ اليت عركتها التجربة وتعـودت علـى محـل          : البزل الكُهل من اجلمال     ) ١(

األثقال، كنايةٌ على محِل السر والصرب، والقعدان مجع قُعود، وهو اجلمل الصغري            
 . الذي ال يزال حتت التدريب 



 

  )٣٣( 

  .)١(ةالشيخ باعمر صاحب بلدة عور) ٤(
 . الشيخ بايزيد صاحب بلدة اخلميلة ) ٥(
 .الشيخ بابليل ) ٦(
 . الشيخ باعشن صاحب الرباط املعروف بوادي دوعن ) ٧(
 . الشيخ باحاج صاحب بلدة رمية وادي عماقني ) ٨(
 .الشيخ سليمان بامنيع صاحب بلدة اخلريبة ) ٩(
 . الشيخ حسن بلخري صاحب بلدة حجر ) ١٠(
 .  والشيخ أفلح الشيخ علي) ١١(
 . املشايخ آل باحِميش ) ١٢(

مجال : كما انتفع به وأخذ عنه ولداه اإلمامان الشيخان العلَمان          
الدين حممد بن سعيد وعلي بن سعيد، وعنهما أخذ الطريق مجلة من  
األحفاد واألقارب، كموىل شعب خضم الشيخ عمر بـن حممـد،           

 بن عثمان، والشيخ    والشيخ عثمان بن عمر بن حممد، والشيخ حممد       

                                                           
، وهي ملك آل باصرة، وكانت قبلُ       )) قارة   (( قرية بوادي دوعن بأعال      )) عورة   (() ١(

بيد املشايخ آل باجعيفر، مث صارت لقثم، مث بعد استيالء القعيطي على الـوادي              
 ))الشـامل ((انتـهى عـن     . وهبها لولد باصرة الذي مساه عوض باسم السلطان         

 . ٤٦ص



 

  )٣٤( 

 ، والشيخ عثمان بن     )١())صاحب ذمار ((عبد اللّه بن حممد بن عثمان       
عبد اللّه، والشيخ أمحد بن حممد امللقب بالقدمي، والشيخ عثمان بن           
أمحد، والشيخ عمر بن أمحد امللقب بالطيار، والشيخ عبد اللّه بـن            

شيخ عمر صاحب العرض، والشيخ عمر بن أمحد بن عبد اللّه، وال          
، والشيخ عثمان بن ))النور السافر ((عبد الرمحن بن عمر، ترجم له يف        

، والشيخ أمحد عبـد الـرمحن       )) تاريخ باخمرمة    ((حممد املذكور يف    
اآلخذ عن اهليتمي والرملي، والشيخ عمر بن عبدالقادر اآلخذ عن          
اإلمام احلداد، والشيخ عبد اللّه بن عثمان صاحب الدوفة، والشيخ          

القادر رباط باعشن، والشيخ عثمان بن عبد      سعيد املقبور ب   عثمان بن 
                                                           

 عن الشيخ صـاحب  ١٦١ ص)) الشامل   ((ن طاهر يف    املؤرخ السيد علوي ب   ذكر  ) ١(
كان الشيخ عبد اللّه بن حممد من العلماء العـاملني، ورجـال            : ذمار ما مثاله    

اإلصالح واهلمة يف سبيل نصر الشريعة احملمدية، حىت إنه محل السالح يف سبيل             
، وسكن اخلريبة، ٨٣٦ذلك خالل القرن التاسع، واستوىل على وادي دوعن سنة 

ام الشريعة وأحيا السنة وأطفأ البدعة ؛ لكن مل يوافق ذلك هـوى القبائـل               وأق
، ٨٤٠وبعض املشايخ فحاربوه وأخرجوه، فانتقل إىل ذمار وتـويف ـا سـنة              

وكانت مدةُ حكمه كلُّها عدلٌ واستقامةٌ، حىت إنه أخذ الزكاة الشـرعية مـن              
 جيشاً وهـامجوه    األغنياء ؛ ولكن الشيخ فارس بن سليمان وأحالفه جهزوا عليه         

، وحاربوا أنصاره حىت تفرقوا وانكسروا، وحاصـروه يف داره حـىت            ٨٣٨سنة  
  .١٦١ ص))الشامل((انتهى بتصرف من . أُخرج بأماٍن وأُحرقت مجيع كتبه 



 

  )٣٥( 

، والشيخ حممد بن عبد اللّه املقبور ببلـدة قيـدون،     ))يبعث((بوادي  
والشيخ عثمان بن أمحد، ويعرف بأمحد الصغري للتمييز بينه وبـني           

 -الشيخ عثمان   :  أي -جده حممد بن عثمان بن أمحد القدمي، وهو         
، وكانت قبل   )) بضة   (( من قيدون إىل     ))ديزاوية العمو ((أول من نقل    

ذلك بقيدون، وكان على واليتها الشيخ عمر بن أمحد، مث جـرت            
أمور أجلأِت الشيخ عمر إىل التخلي عنها ووليهـا بعـد أخـوه             

 . )١(عثمان

 
éÓý‚cë@‡îÈ @„î“Ûa@pbÐ–@

         ـورن غشاهاللون، كَثَّ اللحية، ي كان رجالً جسيماً كبرياً، أمسر
كِْر والعبادة، ال متكرباً وال متجرباً، شعاره التواضع واالنكسار،         الذِّ

مالزماً للعبودية واالفتقار، يركب دابته بغري بساط، ويلبس ما جيده          
من الثياب من غري إسراٍف وال مخيلَة، كان كرمياً جواداً سـخياً،            

قـراء  ينفق ما يدخل عليه من األموال على املستحقِّني، ويطعم الف         
واملساكني، ويكرم األضياف والقاصدين، كما كان ينفـق علـى          

                                                           
 .٦٠ص ))الشامل  (() ١(



 

  )٣٦( 

مريديه وتالمذته مما يفيض اللّه عليه غري خبيٍل وال مقَتٍر، كما كـان   
            الذكر، طويلَ الفكر، سريع اهدة يف ذات اللّه تعاىل، كثريا كثري

لصاحلني، التأثُّر عند مساع آيات القرآن، مكثراً من زيارة األولياء وا         
 . قائماً حبق األقارب واجلريان واألهلني 

أجرى اللّه على يديه من النفِع العام واخلاص مـا ال يعـد وال              
حيصى، كما كانت أصابعه املباركـة بلسـماً جلـراح املرضـى            
واملصابني، يشفي اللّه بدعائه املكروبني واملصابني، كما ظهرت له         

الكثري، وهي من أدلِّ الدالالِت على      من الكرامات واخلوارق الشيء     
مقام الشيخ وعظم حاله، وصدِق افتقاره إىل من جييب املضـطر إذا   

 . دعاه ويكشف السوء 
وقد كتب بعض املؤلفني صفحاٍت عديدةً يف شرح كراماته اليت          
أجراها اللّه على يديه، وقد جتاوزنا ذكرها يف هذه الترمجة ألا مثرةٌ            
من مثرات األعمال وحتقق الصلة بني العبد وربه، وجعلنا جلَّ همنا           

ساس إبراز األعماِل ذاِتها، وما أقامه اللّه فيه من مظهٍر ومقام، ألا أ           
التنافس، ومرتكز االختيار، وسبب القَبول عند اللّه تعاىل، كما أن          
جيلنا املعاصر أُصيب بلَوثَِة اإلنكاِر لكلِّ ما خالف العقل، وذلك من          
كثرة ما دخل عليه من السموم والتأثريات املتنوعة، فالعقلُ ملَكَـةٌ           



 

  )٣٧( 

ملرء أن جيعلـها    حمدودةُ األثر، قاصرةُ االستيعاب والتحمل لو أراد ا       
حاكماً لكل شيء يف احلياة الدينية والدنيوية، وإمنا جعلـت هـذه            

 - اليت هي مراد اخلالق سبحانه -األداة بالنسبة لوجهة نظر اإلسالم      
كي تؤدي وظيفتها اليت خِلقَت من أجلها، وجماهلـا احملسوسـات           

ء والفهوم واالستنباطات وإعمال القوى الذهنية يف معرفة مـا ورا         
املكنونات والكائنات، أما أن يتحكم العقل يف الغيـب، وجيعـل           

 . األشياء الغائبة عن ملَكَِتِه ووعيه حماالً فذاك تطاولٌ وزيادةُ إشكاٍل 
والذي ينبغي أن يعيه جيلنا املعاصر أن الكرامةَ انفعالُ الظواهر بأمر           

انفعالُ اللّه على يد عبٍد من عباده الصاحلني، والسحر والشعوذة أيضا           
الظواهر بأمر اللّه على يد عبٍد من عباده املسـتدرجني، وأن املعجـزة          
انفعالٌ للظواهر بأمر اللّه تعاىل على يد أنبيائه ورسله املكرمني، كـلُّ            

ومن نسب شيئاً من هذه االنفعاالت      ،   )١(مرتبٍة هلا ضوابطها ودالئلها   
ده، وحكَّم عقْلَـه    إىل من ال يستحقها فقد خرج عن مراد اللّه يف عبا          

وهواه فيما جاء عن اللّه وعن رسول اللّه، فليحذِر الذين خيالفون عن            
 . أمره أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذاب أليم 

                                                           
 .  للمؤلف، مطبوع )) شروط االتصاف ملن يقرأ يف تراجم األسالف ((راجع ) ١(



 

  )٣٨( 

òîäí‡Ûa@âìÜÈÛaë@‡îÈ @„î“Ûa@
علٍم كسيب  : درج العلماء األثبات على تقسيم العلم إىل قسمني         

   ،وعلٍم وهيب   الكسيب له املرء جبهٍد ذايتٍّ وإعماٍل     هو ما ح  فالعلمص
تام للجوارح خالل مراحل طلبه وجمالسـته للعلمـاء والشـيوخ،           

 . وقراءاته ومطالعاته، وجمموع جتربته الواعية يف احلياة 
 فهو كل ما مينحه اللّه للعبد من مفهوم احلكمة العلم الوهيبوأما 

متـدرجاً يف   خالل ترقِّيه يف طلب العلم، أو خالل سريه إىل ربـه            
الطاعات واألعمال الصاحلات، حيث إنّ لكل طاعٍة مثرةٌ، ولكـل          
مثرٍة ذوق، وأكثر ما يفسد مثرات الطاعات املعاصي، وإذا فسـدت           
الثمرةُ فَسد الذوق، وبقيت الطاعة كشجرٍة بال مثرة، والذين صدقوا     

ـ            ن يف الطاعة للّه منحهم اللّه الثمرة، ونوع هلم ذوقَها، ووجدوا م
 ذاق طعم اإلميان من رضي باللّه رباً،        ((: الذوق مقاماً إميانياً، فيقول     

 . ))وباإلسالِم ديناً، ومبحمد صلى اللّه عليه وآله وسلم نبياً ورسوال           
ومن ذاق طعم اإلميان أجرى اللّه على لسانه آثار هذا الطعم حكمةً            

، وهذا هـو    ﴾لِّمكُم اللّه    واتقُوا اللّه ويع   ﴿: وعلماً، قال اللّه تعاىل     
 . جمال حديثنا عن الشيخ سعيد رمحه اللّه 



 

  )٣٩( 

فالشيخ سعيد بن عيسى العمودي كما تصفه كتب التراجم كان          
أُمياً ال يعرف القراءة وال الكتابة، واألميةُ ِعلَّةٌ قادحةٌ يف املـرء ؛ إال    

دلولٌ خـاص ؛    أن أُميةَ رسوِل اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم هلا م          
ولكنا عندما نعاجل أمية الشيخ سعيد، جند أنه ليس بـاُألمي الـذي         
يعرفه الناس، وأن الذين يِصرون على أميته مبفهوم اجلهل يبـالغون           
كثرياً يف ذلك، فالشيخ سعيد عاش ردحاً من عمره بـني الـتعلم             
والعلم، وكانت مدينته قيدون وما جاورها مكاناً خاصـاً للعلـم           

العلماء، إال أنه مل يتدرج يف األخذ والطلب كما هو حال الطالب           و
واملريدين، بل كان يكتفي بالسماع واالسة، والسماع واالسـة     
نوع من أنواع التعلم، وقد أُثر حبضرموت أنَّ هناك مـن حفـظ             
القرآن ليس بقصد احلفظ وإمنا لكثرة مساعه وحضوره مع القـراءة،       

ضافة إىل أن أعمال الطاعات والعبادات وما       وهذا ليس مستحيالً، إ   
يشترط هلا من األركان والواجبات والسنن وغري ذلك كان العلماء          
ليالً واراً يفَقِّهون الناس فيها، دون احلاجة للبحث أو االنتقال من           
مكاٍن إىل مكاٍن يف سبيِل حتصيِل ذلك، فالشيخ سعيد بن عيسـى            

    دمن حيث الت ييف طلب العلم على يـد العلمـاء         العمودي أُم جر
آنذاك، عاِلم بكل ما يلزم علمه من الدين، إال أنه آثـر اخلمـول              



 

  )٤٠( 

والعزلة والبعد عن نشاط احلياة الفكرية، ومن خالل هذا اخلمـول           
كان يتعلم ويستفيد ويزداد نوراً على نوٍر، وقد برز هذا النور جِلياً            

ادح احلكمة، وبـرز إمامـاً      عندما قدح علم التصوف يف ذهنه قو      
وشيخاً، ومسلِّكاً ومربياً، وصدرت عن لسانه عبـارات الـذوق          
واحلكمة وهو يطوي تالميذه على طريق العلم والعمل، فاقرأ مـا           

 : يقول 
ليس ألحد من املشايخ فضلٌ إذا أحب أن حيمد مبا يفعلـه مـن      

 من فعلـه يف     املعروف إىل فقرائه، إنَّ فقراءه كأوالده، فليس حيمد       
ال يصحنب أحدكم املشؤوم    : ويقول رمحه اللّه    . األباعد من الناس  

 . وإن أركبه 
الثمر كـثري   : ويقول يف جمال احلديث عن الربكة بالعلم والعمل         

أن : وملا سئل عن شروط الشيخ املريب أجاب بقوله . واحلصاد قليلٌ 
املنازعة، كرمي املراجعة،   يكون جوالَ الِفكر، جوهري الذِّكر، قليلَ       

عظيماً ِحلْمه، كثرياً ِعلمه، أوسع الناِس صدراً، وأذهلَّـم نفْسـاً،           
ضِحكُه تبسما، واستفهامه تعلُّما، مذكِّراً للغافل، معلِّماً للجاهل، ال         
يشمت مبصيبة، ال جيهلُ مبن جِهلَ عليه، مسروراً مبن أتى إليه، آِنساً            

 للمسلمني يف كل أمٍر تِعيب، أباً لليتـيم، ومعينـاً           للغريب، عوناً 



 

  )٤١( 

للضعفاء واملساكني، حزنه يف قلبه، مسروراً بربه، مستوحشاً مـن          
أهل الدنيا، ال يبخل وال يعجل، وال يضحك ملا ينتصر، وال يغتاظ            
على من يؤذيه، بل يعفو ويصفح، وال خيوض فيما ال يعنيـه، وإن             

    م، وإن ستشال ي ِتممـن           ش نال يغضب، أَلْـي ِنعِئلَ ال مينع، وإن م
الزبد، وأحلَى من الشهد، قريباً من اخلري وأهله، بعيداً عـن الشـر             

 . وأهله، غَضبه حبكِْم عدِله 
ال يكون الشيخ شيخاً حىت يكون عاملاً بأصـول         : ويقول أيضاً   

 . الدين وفروعه، فاألصولُ سبعةٌ والفروع سبعون 
أله الشيخ أمحد ابن أيب اجلَعِد عن طريق الصوفية أجـاب           وملا س 

طريق طريق الصوفية طريق حمققِّني، وطريق جمتهدين ؛ فأما         : بقوله  
فهجر اخلالئق، وقَطْع العالئق، واالجتهاد يف خدمة املَِلـِك         احملققني  
  . )١(فالصيام والقيام وترك اآلثامطريق اتهدين وأما . اخلالق 
أجاب أيضاً على سؤاٍل آخر البن أيب اجلَعد، عندما سأله عـن            و

أن يلبس مدرعة من البالء، ودلقا من       : صفات الفقري الصابر، فقال     

                                                           
وقد شرح هذه املقالة الفقيه اإلمـام عبداللّـه          : )) عرائس الوجود    ((قال مؤلف   ) ١(

 .بازرعة يف رسالة وبني شيئاً من معناها 



 

  )٤٢( 

العزة، ورداًء من اخلشوع، وسراويل من العفاف، وحلافاً من احلياء،          
وجبةً من املراقبة، وعكازاً من التوكل، ومشعالً من اإليثار، ونعـالً           

رب، وسواكاً من القناعة، ولْيتِخذْ زاويةً من العلم، وشراباً من          من الص 
املعرفة، فإذا وقف بباب املعرفة ووقف بباب املَِلِك القُدوس انتهى،          
            قا كان أَر ِرفا، فإذا ع عرفصفاٍت غريبةً ي ِطيفإذا انتهى أُع

        توِهم من   من املاء، وأعلى من السماء، فيكون جانبه أخصب أقطع ه
نباً للحيف، مثَلُه مثَلُ البحر يغِسلُ فيه الغاسل،        االسيف، وكالمه جم  

ويأكل من مسكه اآلِكل، الداخلُ فيه مستريح من تعـب املسـافة،            
صدق، وينصف من   له  وينجيه من املخافة، إن قال صدق، وإن قيل         

ي به واكتفـى، ال     نفسه، وال ينتصف هلا، أي شيٍء رزقَه اللّه رضِ        
يظلم أحداً من خلق اللّه تعاىل، وإن ظَلَم صرب وعفى، أولئك الَّذين            

  . )١(انتهى. هداهم اللّه وأولئك هم املفلحون 
 

                                                           
  .٢٥١-٢٥٠ املصدر السابق )١(



 

  )٤٣( 

“Ûa@Šbqe„î@@‡îÈÛað†ìàÈ@
ترك الشيخ سعيد بن عيسى العمودي آثاراً علميةً واضـحةً يف           

ريقيـا  الـيمن وشـرق إف    بقية مناطق   كثٍري من بالد حضرموت و    
وإندونيسيا وغريها من البالد، مثَلُه كمثَل آثار السادة بين علـوي،           
حيث كانت طريقة الفقيه املقدم والشيخ سعيد بن عيسى طريقـاً           
ذات هدٍف وغايٍة واحدٍة، ولذلك انتشرت آثارمها يف وقٍت واحٍد          

ِمن تقريباً وتوزع تالمذتهما وأتباعهما سوياً يف أحناء املعمورة، فما          
مظهٍر من املظاهر الروحية للسادة بين علوي إال وجتد لـه رافـداً             
وسنداً من مظاهر الشيخ آل العمودي، وقد يزداد نفوذ املشايخ آل           
العمودي يف بعض املناطق ويربز متفرداً يف نشر الـدعوة والعلـم            

 . وإصالح ذات البني 
داي  جند نفوذ آل العمودي يف و      - ال احلصر    -فعلى سبيل املثال    

دوعن منذ حياة الشيخ سعيد مث يف حياة أوالده وأحفاده قوياً هيـأَ             
 . هلم يف بعض املراحل إقامة الدولة والسلطة الدينية والدنيوية 

            جر وما حوهلا من القرى املآثركما أن للشيخ سعيد يف وادي ح
الكبريةَ، وأمهُّها بناء املساجد، فما من مسجٍد بتلك األصـقاع إال           



 

  )٤٤( 

ب للعمودي وأبنائه، وللشيخ سعيد أيضـا يف وادي حجـر           ونِس
عائدات وصدقات جرت ا العادة منذ القرون القدمية، وذلك لَما          
شكى إليه أهل تلك النواحي عبثَ اجلانِّ بنخلهم ومثرهم، فدعا هلم           
باحلفظ وأَلْزمهم إخراج صدقاٍت من خنلهم للفقـراء واملسـاكني،          

 حصول التحوالت   ة مستمرةً يف وادي حجر حىت     فبقيت هذه العاد  
 . االجتماعية خالل مرحلة الثورة

ويف بالد العوالق السفلى توجد آثار كثريةٌ للشيخ سعيد العمودي 
وأوالده، فهناك عدد من املساجد منها مسجد املساين ومسجد لكح  
ومسجد الشيخ سعيد بأحور، كلها تنسب للشيخ سعيد عندما زار          

اهلجري، ويذكر الرواة أن أحد أحفاد الشيخ       السابع  لقرن  أحور يف ا  
سعيد بن عيسى زار أحور ورأى انتشار القطيـب واجلـذري يف            
األهايل حىت فتك بالكثري من الناس، فدعاهم إىل مجـع أوالدهـم            

شي ((: وبنام واخلروج م يف املدينة يدورون يف شوارعها قائلني          
، ودعا الناس أن يتصدق بعضـهم    ))للّه شي للّه شوي للّه يالعمودي     

على بعض مبا تيسر، فصارت عادةً يف أحور تقام يف النصف مـن             
          شوائب ها فيما بعدتمظهراً من مظاهر البالد وشاب شعبان، وبرزت
سيئةٌ منها اختالطُ الرجال بالنساء يف املنازل والطرقات، ولـذلك          



 

  )٤٥( 

املشهور عام حلوله شدد النكري عليها سيدي الوالد علي بن أيب بكر  
، وطلب من السلطان عيدروس بن علـي العـولقي       ١٣٦٢بأحور  

إيقافها فأُوقفت عاماً أو عامني ؛ ولكن األمراض الفتاكة عادت إىل           
البالد من جديد فأجاز هلما الوالد عليه إعادا بشرط أن تقتصـر            
على الصغار والبنني والبنات فقط، واستمرت هذه العادة إىل اليوم          

 .  )١())بالشويِلالّه((رف وتع
            كما أن من آثار الشيخ سعيد بن عيسى العمودي بالعوالق انتشـار
بعوٍث عديدٍة من ذريته، وال زال منهم الكثري يف القرى الساحلية من            
          أحور كالبندر واملساين وحناذ وأحور وغريها، وكانت هلم عـادات

حضرموت ؛  بقية  ضة و ومقامات وترتيب عباداٍت تشبه نظام قيدون وب      
ولكنها زالت بزواِل رجاهلا ومشاخيها وتأثُِّر األبناء بعجلـة الزمـان           

ومن آل العمودي من ضرب يف أكناف األرض باحثاً عـن           . والتعليم  
الرزق، فسافر العديد منهم إىل احلجاز وإندونيسيا وإفريقيـا واهلنـد           

يف حركة التجارة   وغريها، وظهر منهم التجار واألثرياء الذين سامهوا        
                                                           

 الطرف األحور يف تاريخ     ((حتدثنا عن أصل هذه العادة يف فصل خاص من كتاب           ) ١(
النور يف ترمجة   قبسات  ((، وهو حتت الطباعة، وكذلك يف كتاب        ))خمالف أحور   

 . ، مطبوع، وكالمها لكاتب الترمجة ))سيدي الوالد علي بن أيب بكر املشهور 



 

  )٤٦( 

واملال يف تلك البلدان، ومنهم من عمر بعض املنازل يف بالده وسامهوا            
 . يف إعمار مسجد جدهم الشيخ سعيد بن عيسى العمودي 

وال تزال اآلثار الكتابيةُ مفقودةً أو مودعةً يف منازل املشايخ آل           
العمودي الذين ضربوا يف أكناف األرض وتركوا خزائن كتبهم يف          

ازهلم القدمية بدوعن، وقد شاهدت العديد من املكتبات يف دوعن          من
األمين واأليسر مغلقةً منذ عشرات السنني، وال يعلم حالُ حمتوياـا   

 واخلشية كل اخلشية من ذهاب      ،ابية وكنوزها املعرفية إىل اليوم    الكت
هذه اآلثار إما بالتلَِف والِبلَى أو بتغير أحـوال األحفـاد وتبـدل             

     طَرضبعضهم إىل أن يتخلص من كتـب       مفاهيمهم العلمية، حبيث ي
اليوم، وال حـول وال     أهله باإلحراق واإلبادة كما هو حال البعض        

 . قوة إال باللّه 

 
é¼Š@éÛbÔnãaa@ñ‹‚Ła@Ša‡Ûa@¶g@@

عاش الشيخ سعيد حياةً مليئةً بالنفع واإلفادة واإلصـالح بـني           
، سالكاً م مسلك الرشاد، مع طوِل       الناس، مرشداً للحاضر والباد   



 

  )٤٧( 

تفَكٍُّر وتعبٍد للّه، وتذَوٍق وتشوٍق وحمبٍة ملواله، وكان كـثرياً مـا            
 : يستشهد يف أخريات حياته بأبياِت رابعة العدوية 

      الفـؤاد يا قريبـاً ِمـن       ظَـريا بعيـداً عـن الن 
 رأنــت كَلَّفْــتين الســه أنت عـذَّبت مهجـيت    
ــذِّيب  عــا م ــذا ي  لي بـاهلوى صـبر    من ب  هك
 ِمثْلُ من بـاح واشـتهر      ليس من يكْـتم اهلَـوى     

 هـ، ودفن مبدينة قيـدون،      ٦٧١وكانت وفاته رمحه اللّه سنة      
وقربه ا مشهور، ومسجده هناك إىل اليوم معمور، رمحه اللّه رمحة           

  .األبرار، ونفعنا بعلومه يف الدارين، آمني

 
ÅÐyÇ@ i@†ìÛa@ðìÜÞŁ@ð†ìàÈÛa@@

حفظ السادةُ بنو علوي وذراريهم للشيخ سعيد بـن عيسـى            
العمودي ذلك الود الذي نشأ على عصر الفقيه املقدم، وميثَّلُ هـذا            
احلفظُ املتسلسلُ يف األحفاد واألسباط يف زيـارم املتكـررة إىل           

ذه العالقة بني   قيدون لنشر العلم، ولزيارة الشيخ سعيد، ولتمكني ه       



 

  )٤٨( 

آل البيت واملشايخ الكرام، وكذلك ظهر حفاظ هذا الود، فمـن           
 : ذلك قول الشيخ عبد الرمحن بن علي بن أيب بكر 

وتسمى بالعمود     والشيخ سعيد قد أسقي عند النيب هود      

وملا زار السيد جعفر بن أمحد زين احلبشي املذكور مدينة قيدون           
يد ألقى قصيدته الشعرية اليت جـاء       ومشاهدها وزار قرب الشيخ سع    

 :  فيها 
 دع قيـدون فـأِنخ بفناهـا      ي فإذا ما بدت لـك اعـالم وادٍ       
 فهناك القلوب تعطَـى مناهـا      زر لعايل العلَى سعيِد بِن عيسى     
 يف ذُرى اِد وارتقى لعالهـا      اإلمام اهلُمام من قـد تسـامى      

     نا آِل عِشـفاها      لْـِوي فيه خمزونُ ِسـر نا بذا الثِّقـاتأخربت 

 . إىل آخر القصيدة اليت وصف ا الشيخ سعيد وتوسل به 
وال زال العلماء والصلحاء من آل البيت ومن املشايخ واحملـبني           
من كافة القبائل والفئات االجتماعية يذكرون هذه الصلة الروحية         

 . املشاهد والصالت العميقة، وجيدون نفَسها يف ما بقي من اآلثار و
وخنتتم هذه الترمجة بقول الشيخ سعيد بن سـامل الشـواف يف            

ـ       قصعة العسـل يف    ((الشيخ سعيد ضمن قصيدته الطويلة املعروفة ب



 

  )٤٩( 

 :  حيث وصفه بقوله ))مدح أهل اللّه عز وجل
ــول ــيد اهل ــأوهلم الس ــالقولف ــا وب ــال أيض  باحل
ــادات ــل يف الس ــه مث ــمال ــات ا هآيات ــم آي  عظ
ــرب سيدي بـن عيسـى يـذكر ــا وال ــر أيض  يف البح
ــهار ــودي املش ــار ذاك العم ــرنج الكف ــىت الف  ح
ــدون ــوىل قي ــيخ م ــردون الش ــره ي ــق م  للخل
ــره ــودي مـ ــره وآل العمـ ــال والفخ ــل الع  وأه
ــالسيدي العمـودي بـالطول ــه شــيغــوث امل   للّ
ــات ــما راي ــه يف الس  مــالك اللّــهايفــرق هلــا ل
ــه لــه شــأن عــايل يشــهر ــاهره اللّ ــهور ش  مش
ــار ــن يف األقط ــه م ــييعرف ــه ش ــع ل ــهختض   للّ
ــرات وســيحون  فائض علـى خلـق اللّـه      حبــر الف

ــه هـل الشـهرةاسادة مـن ــرب اللّ ــلحهم ال  أص
 :وكذلك يقول الشيخ عبد اللّه باسودان رمحه اللّه 

ــدر كــالعموِدي الــذي غَــدا ــال ب ــعده يف امل س 
ــ ــةُ اللَّ ــه عناي ـالحظت رــغ ــِة الص ــِه يف حالَ  ـ

ــال ــى إىل العـ  ملقـــاٍم بـــِه افتخـــروترقَّـ



 

  )٥٠( 

ــالقمر ولـــه حضـــرةٌ ـــا ــاَء ك ــوره ض  ن
 تلِْبس احلـالَ مـن حضـر      وعليهــــا جاللَــــةٌ

æa‡ÜjÛa@À@áèÓ‹Ðmë@ð†ìàÈÛa@Þe@püý@
اهلجري ألسرة املشايخ آل العمـودي      السابع  ظهرت منذ القرن    

 وما جاورها   ةٌ اجتماعيةٌ وصولةٌ وسلطنةٌ يف وادي حضرموت      مكان
 وكان أساس هذا النفوذ وقاعدته مظهر الشيخ        ،من األودية والبلدان  

سعيد بن عيسى العمودي، املظهر الذي رسخه الشيخ سعيد جماوراً          
 يه املقدم، وذا النفوذ الروحـي     ومساعداً ومسانداً ملظهر وأثر الفق    

 الديين انتشر املنهج الصويف املتميز، وظهـرت        واملوقف االجتماعي 
املدرسة العلوية، والطريقة العمودية، يف كافة املـدارس والزوايـا          

 :واملساجد، متمثلةً يف أساليبها اخلاصة، ووسائلها املألوفة، ومنها
نظام احللقات العلمية لدراسة املذهب الشافعي وقراءة كتب        ) ١(
 . الذوق

 . ذكار واملوالد إقامة احلضرات واأل) ٢(
االهتمام بااهدة للنفس من خالل األخـذ بـالعزائم يف          ) ٣(

 . الشرع 
 . تصفية النفس عن كدوراا باآلداب واألخالق والتواضع ) ٤(



 

  )٥١( 

 . إشاعة مبدأ حسن الظن يف اجلميع ) ٥(
 . إشاعة مبدأ التنافس يف أعمال اخلري والطاعات ) ٦(

لصاحلة سرى أَثَر الطريق إىل     ومن خالل هذه املبادئ واألعمال ا     
على محلة السالح   كافة الفئات االجتماعية، وبلغ إىل مستوى التأثري        

 ومن أسرار هذا املبدأ أيضا تمكُّن شيوِخ الطريق         ،واحلكام والظلمة 
يف حضرموت ونواحيها من بسط نفوِذهم الروحي على القبائل، مما          

 والنهب، وأسهم أيضا    ساهم يف حفظ كرامة املسافرين من السلب      
 اآلمنة اليت حيرم فيها االعتـداء علـى         )) احلُوط   ((يف إقامة وتشييد    

اآلمنني فيها ولو كانوا من األعداء اَألِلداء، وأسهم هذا يف حتريـك            
ة مصاحل النـاس دون خـوف وال        األسواق وانتشار التجارة، ويئ   

 . فزع
 جهة، وعلـى    وقام الشيوخ أيضا بأخذ العهود على القبائل من       

احلكام من جهة أخرى، ملا فيه من مصلحة اجلميع من الرعايا، مثل            
اعات، وحفـظ األمـوال وحراسـة       نـزتأمني املسالك وفض ال   

املمتلكات، وسرى ِسر هذا القانوِن الروحي يف كثٍري مـن بـالد            
اليمن، ويأ ذا القانون تنقُّلُ املسافرين، وحتول العلماء واملشـايخ          

عاة من بلد إىل بلد دون خوف، بل صـار آلل العمـودي يف              والد



 

  )٥٢( 

وادي دوعن ووادي حجر وبالد العوالق وغريها من الـبالد الـيت            
لوا ا مقام اجتماعي مرموق، وصاروا يؤدون وظيفةَ العلـم،          نـز

سادة بن علوي، متـوارثني     الخوام يف طريق    إوحفظَ األمن، مثل    
 بعد جيٍل، حـىت ظهـور العصـر         هذه املقامات واملراتب، جيالً   

معاهدات احلماية، وا بـدأ العـد       ودخول البالد ضمن    احلديث،  
 . التنازيل ألثر هذه املقامات الروحية شيئاً فشيئاً إىل اليوم 



 

  )٥٣( 

ò¸b©a@
إن إمهالَنا لتارخينا الذايتِّ، واالستعاضةَ عنه بتقـديس الواقـع،          

 لَّ والوهن، وجعل منـا     والتغين بشخوصه وطقوسه ؛ قد أورثَنا الذُّ      
 جعل منا دمى ترقُـد يف       - وحنن أمةُ تاريٍخ وساللةُ فضٍل وعلٍم        -

ميدان العرض والطلب، ننفِّذُ مصاحل احلاقدين على كُـلِّ سـاللٍة           
صاحلة، ونرضى بذَر الرماد على عيوننا، وقد ذُر الرماد على العيون           

لُ هذه السالالت من مسـتوى      حىت بلغ أثره القلوب، وانتقل أجيا     
االهتمام بتارخيهم إىل حماكمته ونقِده والطعِن يف اآلباء الصـاحلني          

 . واألجداد املتقني 
وكثري منهم ال يدري ملصلحة من هذه األفاعيل، وال يفرق بني           
احلق املطموس وبني واقع األضاليل؛ لكن إىل مىت يا قـوم ؟ مـىت              

النقض والقبض ؟ ومىت نفهم املعىن      نعرف املستثمر احلقيقي لترهات     
  . )) رِحم اللّه امرًء عرف قَدر نفِْسه ((: من املثل القائل 



 

  )٥٤( 



 

  )٥٥( 

‘‹èÐÛa 
 ٥ طلع القرآينامل

 ٧ لسان احلال
 ٩ اإلهداء
 ١١ املدخل

 ١١ النسبة املباركة
 ١٣ ميالده ونشأته

 ١٨ مبعوث الشيخ أيب مدين يف وادي دوعن
 ٢١ الشيخ سعيد العمودي خزانة آل باعلوي

 ٢٥ الطريقة العمودية
 ٣٠ الشيخ سعيد واآلخذون عنه
 ٣٤ صفات الشيخ سعيد وأخالقه
 ٣٧ الشيخ سعيد والعلوم الدينية

 ٤٢ آثار الشيخ العمودي
 ٤٥ انتقاله رمحه اهللا إىل الدار اآلخرة

 ٤٦ حفظ بين علوي الود آلل العمودي
 ٤٩ ل العمودي وتفرقهم يف البلدانسالالت آ
 ٥٢ اخلامتة

  



 

  )١( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
الغبث اهلامع



 

  )٢( 

 
 
 
 
 
 

 حقوق الطبع حمفوظة للناشر
 فرع الدراسات وخدمة التراث

  م٢٠٠٢ – هـ ١٤٢٢الطبعة األوىل 

 



 

  )٣( 

 الغيث اهلامع واملزن الدامع 
 يف ترمجة 

 الشيخ عبيد بن عبدامللك بانافع
 ) هـ ١٠٠٦ت ( 
 داخليالغالف ال

 



 

  )٤( 

 
 
 

 
 

 



 

  )٥( 

 
 املطلع القرآين

 

﴿  وه نأَم        ذَرحاَء الليِل ساِجداً وقائماً يآن قاِنت 
        ِوي الَّـِذينـتسلْ يِه قُلْ هبةَ رمحو رجرةَ وياآلِخر

إمنّـا يتـذَكَّر أُولـو      . يعلَمونَ والَِّذين ال يعلَمونَ     
قُلْ يا ِعباِد الَّذين آمنوا اتقُوا ربكُم ِللَِّذين        . اَأللباب  
سةٌ ِإمنّا         أَحاللّه واِسع ضةٌ وأَرنسنيا حوا يف هِذِه الدن

  . ﴾يوىفَّ الصاِبرونَ أَجرهم ِبغِري ِحساٍب 
 

 ]١٠-٩: الزمر[
 

 



 

  )٦( 



 

  )٧( 

 

 اإلهداء
 

 ..عبيِد بِن عبِدامللك بانافعإىل سالالِت الشيِخ 
، وإىل املُتطَلِِّعني حقّاً إىل مناِذِج السلَِف الصـاحل         

كَذِّبنيوال م غاِلنيم غري.. 
 .. أُهِدي هذه الترمجة

وأهيب بالساللة، ممِن اطَّلَع على هِذِه األمثلِة، أَنْ        
.. أئمـِة الطَّريـق   .. يتِقي اللّه يف حلُوِم الصـلَحاء     

وهلْ يكُب الناس يف الناِر علـى       .. وشيوخ الفَِريق 
صاِئدإال ح ناِخِرِهم؟م ِتِهمأَلِْسن   

 املؤلِّف

 



 

  )٨( 



 

  )٩( 

@

 شاهد احلال
 

عاش م عن احلياة الفانية،     اإلعراضِ ضاً كلَّ ِرع 
 للناس يف ذوام    ها، غري ناظرٍ  زاهداً يف حطامِ  

 ا يف أيديهم إال من كان من عباد اللّه         فضالً عم
الصاحلني أو من أهل البيت النبوي، فله معهم        

 هلم صـدق    تـمام األدب واالنطواء، مظهراً   
احملب ه وع الً هلم من قلبِ   نـزة، مـ م ه املكانـةَ   ِل

 عاً فيما عند اللّه من الثواب املترتب       الرفيعةَ طم
 .على إقامة األسباب

 أبوجنمةاملؤرخ أمحد بن حممد بانافع 
 ١١ص ))ترمجة الشيخ عبيد (( 

 



 

  )١٠( 



 

  )١١( 

¾aÔòß‡@
بـاب،  حنمد اللّه الذي هيأَ األسباب، حلفظ تراِث الشيوِخ األح        

ونشكُره على نعمة اإلسالِم وحب الصـاحلني وإن لــم نعمـلْ           
بعملهم، سائلني املوىل أن يكتبنا معهم ومنهم ويف بركَِتِهم، لقولـه           

، والصـالة   )) املرُء مع من أَحب      ((: صلى اللّه عليه وآله وسلـم      
ـ           رب، والسالم على احلبيِب احملبب، سيِدنا حممٍد العبِد احملَـِض املق

وعلى آِله الكرام، وصحابته األعالم، وعلى مِن انتـهج منـهجهم           
ام، ِمن يومنا هـذا إىل يـوم        وسلك سبيلَهم طلباً لرضاء رب األن     

 .الدين
وبعد فهذه ترمجةٌ موجزةٌ ألحِد رجاِل القـرن العاشـر الـذين         
 عطَّرت أخبارهم وأحواهلُم البالد، وانتفع م العباد، نقلتها بتصرفٍ        

من خمطوٍط قدٍمي كتبه الشيخ أمحد بن حممد بانافع املعروف بـأيب            
نجمة، وقد أشار رمحه اللّه أنه التقطه من وريقاٍت كانت للشـيخ            

، وهي معروضةٌ    تلميذ املترجم له الشيخ عبيد       احلَسن بلحاج باجفري  
بأسلوب ذلك العصر وعباراته ؛ ولكين حاولت قَـدر اسـتطاعيت           

.. فهوم جليلنا املعاصر كي يقرأ عن حقيقة رجال اإلسالم        تقريب امل 
 .بلسان الزمان .. وأئمة التصوف األعالم



 

  )١٢( 

وسيجد القارئ يف هذه الترمجِة أعاجيب األحداث واألخبـار،         
، من رجاٍل صدقوا مـا   )١( وبعض الكراماتومناذج اخلري واألخيار  

ٍد قَلَّت إشـارات    عاهدوا اللّه عليه، وخاصةً أنَّ الشيخ عبيداً من بال        
املؤرخني املعاصرين أن يذكروها أو يعتنوا برجاهلا وأعالمها، إذ إن          
غالب كتب التاريخ والتراجم اهتـمت حبضرموت وببعض أعالم        
عواصم اليمن كصنعاء وزبيد وعدن وأبني، وغفلت عن املنـاطق          

          د ثينـةَ  الوسطى، وهي ما بني عدن إىل حضرموت، وتشمل بـالد
 الواحدي وبيحان وحجر وما حوهلا من        والعواذِل وأرض  والعوالِق
 .البالد 

 أرض  ((وهذه املناطق كانت تسمى عند املؤرخني حبضـرموت         
ون ؤديد من طلبة العلـم إىل تـرمي وسـي        ، ومنها سافر الع   ))القبلة  

وعينات يف سبيل التعلـم واألخذ والتلقي ما بني القـرن السـابع            
                                                           

 ملا اعتدنا عليـه يف      اعتمدنا نقل بعض كرامات الشيخ عبيد يف هذا املؤلف خالفاً         ) ١(
بقية التراجم من هذه السلسلة ، وذاك ألن كثريا من وقائع هذه الكرامـات ذات               

 بورود أمساء بعض املناطق والشخصيات املطمورة يف التاريخ، فأثبتنا هـذه            صلة
 يتالءم مع عصر املترجم له، وسيجد الراغب يف التعرف           تارخيي الكرامات لتوثيقٍ 

مطلوبه،  ))شروط االتصاف    ((على موقفنا من إيراد هذه املادة وجتاوزها يف كتابنا          
ضمن هذه  )) األستاذ األعظم الفقيه املقدم      ((كما أننا خصصنا هلا فصوال يف ترمجة        

 .الرمحن السقاف والشيخ عبداهللا باعلويدترمجة الشيخ عبالسلسلة، وكذا يف 



 

  )١٣( 

بع عشر اهلجري، وعاد هؤالء الطالب إىل       حىت القرن الرا  ووالثامن  
قراهم ومضارم ونشروا فيها العلـم والدعوة إىل اللّه، وربطوا بني          

 .بالد أرض القبلة وحضرموت يف كافة عاداا وعباداا 
وحياةُ الشيخ عبيد منوذج من مناذج الدعوة إىل اللّـه يف بـالد             

ـ          ـي علـوي   العوالق وما حوهلا، حتت راية مدرسة السـادة بـن
 القاطنني حبضرموت، وخصوصاً إبـان ظهـور الشـيخ الكـبري           
           بيـدع أيب بكر بن سالـم صاحب عينات، الذي ارتبط به الشيخ 

واتصل بأسانيده وصار منسوباً إليه، بل كان ظهوره فيما بعـد يف            
 .أرض العوالق بربكته 

ومما جتدر اإلشارةُ إليه أن مظهر الشيخ أيب بكر بن سالـم كان            
يف هذه املرحلة يفوق كثرياً من املظاهر الروحية األخرى وخاصـةً           
يف أرض القبلة، حبيث إن ذريته وتالمذته اسـتطاعوا أن حيكمـوا            

لوا ا دون احلاجة للسالح والـمال، وتوىل بعض        نـزالبالد اليت   
ورحــل سـلـطــانُ    . تالمذته يف بالِد يافٍع احلكم بإشارته       

من عاصمة سلطنة يشبم وحتول إىل ِنصاب       يشبم صالح بن باقب     
      بن بيدالكبري يف     عبدامللكلـما ظهر الشيخ ع بالـمظهر الروحي 



 

  )١٤( 

بالد العوالق، وأُِثر عن السلطان مقالته للشيخ عبيد معترفـاً حبـال            
  .)) ال جيتـمع سيفاِن يف جِفري ((: الشيخ ومقامه ونفوذه 

ع الشيخ أيب بكر وذريته مـا       وتوطَّد الكثري من أرض القبلة ألتبا     
بني مقاِم سلطٍة حكوميٍة أو سلطِة مناصٍب روحيٍة نافذٍة على القبائل   

 .والدول 
وأرسى الشيخ عبيد يف بالد العوالق مدرسةَ وطريقةَ آِل باعلوي          

      ه العشراِت من أهل تلـك      مع غاية من املظهر الروحي النافذ، ووج
لـب العلــم حبضـرموت،      البالد ومن قبيلته أيضا آل بانافع لط      

فتـمكَّن بذلك سري الطريقة وخترج الكثري من أولئك املشايخ مـن     
ون والغرفة والـمسيلة، وعادوا باخلري الـوفري       ؤترمي وعينات وسي  

          م والصعيد وِنصـاٍب وأحـوربشوالـمدد الكبري، وانتشروا يف ي
والـمحفد وغريها، وتولوا مهمة القضاء والتـدريس واإلمامـة         

 .طابة واإلصالح بني الناس واخل

 



 

  )١٥( 
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بالد العوالق جزٌء من بالد اليمن، والعوالق هم جمموعـة مـن            
القبائل العربية، مضاربها تـمتد من سواحل احمليط اهلندي املتاخم         

 مشاالً، ومن بالد العواذل غربـاً       )) قصاب بيحان    ((لليمن حىت بالد    
 . د الواحدي شرقاً حىت بال

 وعاصمتها ِنصـاب،    العوالق العليا، : وهي تنقسم إىل قسمني     
 وعاصمتهم  والعوالق السفلى، ومن مدا الصعيد ويشبم وخورة،      

باخـة،  ومن مدم احملفـد واحلـاق ولَ      ويقطنون السهول،   أحور،  
ويعتـمد العوالق يف حيام على الزراعة ورعي األغنام، وجتمعهم         

  عرقيةٌ واحدة، خصوصاً قبائلُ املنطقة القدماء، وميتاز العوالق        أَواِصر
بشجاعتهم النادرة ومهَّتهم األرحيية وحبهم للخري وأهله، ورغبتـهم   
يف التوجه إىل العلـم إذا وجدوا من حيسن أسلوب الدعوة معهم،           

 )) آل البيـت النبـوي       ((وقد احتضن العوالق دولةً وشعوباً دعوة       
ورها، وأسهموا يف نشـرها ومحايـة رجاهلـا         حبضرموت منذ ظه  

واستقبال األفواج من ذرية بـنـي علوي يف مناطقهم وقراهم، مع          
كمال التقدير واحلب واالحترام، مما جعل العديد مـن آل البيـت            

 . يستقرون يف هذه املناطق ويعيشون مع أهلها 



 

  )١٦( 

وقد أشارت كتب التراجم والتاريخ إىل هذا التعاطف وخاصـة          
ـ   الكتب ا   للسيد علوي بـن طـاهر       )) الشامل   ((ملعنية ذا األمر ك

 للسيد عبد الرمحن بن عبيد اللّه، وِمـن قبلـهم           ))بضائع التابوت ((و
 للسيد علوي بن أمحد بن احلسن احلداد، ويف         ))املواهب والـمنن ((

 جلـامع هـذه     )) الطَّرف اَألحور يف تاريخ ِخمالف أحور        ((كتاب  
 . )١(ذه املسألةالترمجة بسطٌ شاملٌ هل

 مسقط رأس الشيخ عبيد ومنشؤه فهي من        )) يشبم   ((وأما مدينة   
مدن التاريخ القدمي، ورد ذكرها يف النقوش القدمية، ووصفت بأا          
من مدن التجارة القدمية يف التاريخ، وقد سكنها مجلةٌ من الفئـات            
االجتـماعية على ممر العصور وتقلباته، ومنهم املشايخ آل بانـافع          
قبيلةُ الشيخ عبيد، وال زال من أعقام مجاعات ا إىل اليوم، كما            
            القرن الثاين عشر اهلجري السـادةُ آلُ اجلفـري سكنها فيما بعد
وتكاثروا ا، وانتشرت ذُريتهم منها إىل بقاع أخرى وحازوا ـا           
 املكانة العليا من االحترام والتقدير، وسار أوائلهم بالسرية احلسـنة         

والقدوة املستحسنة حىت صارت كلـمتهم هي النافذة يف الدولـة          
 . والقبائل وبقية الرعايا 

                                                           
 .وال زال حتت الطباعة) ١(



 

  )١٧( 

 وكان أول من قدم منهم إىل بالد العوالق السيد علـوي بـن             
 مبـوىل   ((علي بن أمحد بن علوي بن عبد الرمحن اجلفري الشـهري            

 تلـميذ الشيخ أيب بكر بن سالــم املقبـور بتـِريس،            ))العرشة  
 سيدنا املذكور أَسس ألبنائه وأحفـاده جمـداً ومقامـاً ال            وبقدوم

ونتج عن  :  بقوله   )١( )) التاريخ املعتـمد    ((يضاهى، ذكره صاحب    
ذلك اجلاه العظيم والقَدر اجلسيم يف قلوب القبائل، حـىت وصـل            

 فضالً عن أحد    )٣( من الثوب تكون خِفرياً    )٢(بذلك أن العصا والذَّبلَة   
  .أوالد السادة

وكان موقف آل بانافع من السادة آل اجلفري موقف املسـاندة           
والتأييد يف كل األحوال واألمور، مما هيأ للجميع حفظَ مودِة اآلباء           

 .وخدمةَ البالد والرعايا وإقامة الشرع احلنيف 
 

                                                           
هو رسالةٌ لطيفةٌ يف أنساب آل اجلفري كتبها السيد عبداللّه بن حسن اجلفـري،              ) ١(

 . ولـم تطبع بعد 

وب تربم برماً وحيملها املنتسب للشيخ إلطفاء الفنت أو جمموعة خيوٍط من طرف الث) ٢(
 . احلروب عند ظهورها 

 . ما يستجار به ) ٣(



 

  )١٨( 
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ينتـمي املشايخ آل بانافع املوجودون ببالد العوالق إىل بـنـي         

 وذلك حبسب الوثائق احملفوظة لديهم عن ذلك، ومن أمههـا           أمية،
مكاتبات وأوراق الشيخ أمحد بن حممد بن أيب جنمة، وهي املصدر           
الوحيد إىل اآلن يف إيضاح هوية الشـجرة النافعيـة بالتفصـيل،            

 :وملخص ما ورد فيها قوله 
 بسم اللّه الرمحن الرحيم 

ف على هذا املرقـوم بـأين       احلمد للّه عز شأنه، ليعلـم من وقَ      
 بن عبـد    عبدامللكوجدت خبط من مسع من اجلد العالـم العالمة         

اللّه املخرمي بانافع، ووجدت أيضا خبط الفقيه عبد اللّه بن علي بن            
 :  بن عبد الرمحن بانافع قال عبدامللكعبد العليم بن 

 بـن اوبعد فإين وجدت أنساباً مكتوبةً بقلـم الفقري أيب بكـر           
الفقيه علي بن عبد العليم نافع أن نسب آل نافع إىل بـنـي أمية،             

 نفع اللّه   عبدامللكروى ذلك الشيخ الكبري القطب الشهري عبيد بن         
به وبربكاته آمني، ومسع مثل ذلك الفقري إىل اللّه أمحد بن حممد بن             
أيب جنمة من احلبيب أمحد بن حممـد احملضـار بـالقويرة يف وادي      



 

  )١٩( 

بيب أمحد بن حسن العطاس حبريضة، أن آل بانافع         دوعن، ومن احل  
 .اهـ . منتسبني إىل الشهيد عثـمان بن عفان 

ونقل الشيخ ابن أيب جنمة عن السيد سالـم بن أمحد بن علي بن      
 : عمر احملضار ما مثاله 

أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب جيتــمع             
ـ ند عبد منـاف،  بنسب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلـم ع        إن ف

سيدنا عثـمان بن عفان بن العاص بن أمية بن عبد مشـس بـن              
 . إليه يتصل نسب آل بانافع  عبدمناف

وأصل منشأهم من خراسان، كمـا روي       : قال كاتب الشجرة    
أم خرجوا ثالثةَ إخوٍة ألبويِن إىل حضرموت، ثــم إىل قريـة            

اهلجرين يقال  تسمى عمد، فأحدهم سكن هلا وله عقب فيها، ويف          
والثاين منهم سكن قرية يشبم ولـه ـا عقـب           . هلم آل بانافع    

مشهورون ذا االسم، وهو جدهم وجد آل احليق املسـمني اآلن           
 القاطنني بوادي   )) آل علي بن حسن      ((وجد   ،))بكرآل علي بن بو   ((

 . اهـ . عبدان 
  بـن   عبـدامللك الشيخ املربي عبيـد بـن       وتسلسل نسبه هو    

 محن بن حممد بن أيب بكر بن نافع بن حممد بن أيب بكر بـن               عبدالر



 

  )٢٠( 

حسب مـا ورد يف األصـل املخطـوط         نافع بن إبراهيم األموي،     
وأمه فاطمةُ بنت علي من قبيلٍة عريقٍة يسمون        ،   )١(للشجرة النافعية 

 .)٢(آل بادبيج بنواحي يشبم
ر يف تاريخ الطرف األحو((وقد خدمِت الشجرةُ النافعيةُ يف كتابنا       

يف حبث ضاف متكامل اشتمل على بعض الوثـائق    ،))خمالف أحور 
 .واملشجرات

@

émd“ãë@ê‡Ûìß@
ولد الشيخ عبيد بوادي يشبم يف عائلة من عائالت املشايخ أهل           

 .العلـم واجلاه والكرم 
اعتىن به أهله ووجهوه إىل تعلـم القرآن ولقنوه اآلداب وحسن          

نه كان منـذ    إ : وهلذا قيل عنه   ،احلنيخالق واحترام األولياء الص   األ
 بالطاعات من    اللّه تعاىل بقلبه وقالبه مشتغل     بداياته وهو متوجه إىل   

نوافل العبادات واألذكار والصلوات، حىت بلغ من إقباله وصـدق          

                                                           
 .، وال زال حتت الطباعة )) الطرف األحور ((ثبتناها كاملة يف كتابنا أوقد ) ١(
  .١٠صأليب جنمة الترمجة املخطوطة  )٢(



 

  )٢١( 

توجهه أنه يقرأ كل يوم من رمضان ختـمتني من القرآن، وكـان            
العلـم وقراءة  مياال بطبعه إىل املطالعات والـمراجعات يف كتب        

كتب التفسري وعلومه، حىت أثر عنه أنه قرأ تفسري اإلمام البغـوي            
 .مخسني مرة مطالعة 

ا ومطالعتها  ءصوف والرقائق فكان مقبال على قرا     أما كتب الت  
 روض  (( و )) الرسالة القشريية    ((ها  خصوصا بعد أن كرب وشب ومن     

 .وغريها بن أسعد اليافعيكالمها ال ))اإلرشاد(( و))الرياحني
وكان له استئناس ألصوات السماع وحضور حضرات الـذكر         
منذ صباه حىت إنه كان يبذل جهده يف إحيائها ومجع العديد مـن             

 .األقران على ذلك 
وكانت فطرته جمبولةً على األخالق احلسنة وحسن املعاملة مـع          
اخلاص والعام، حىت مالت إليه القلوب وأحبته وحصل له القَبـول           

ما بره لوالديه وتفانيه يف خدمتهم فقـد بلـغ الغايـة يف             التام، وأ 
 . اإلخالص واللطف معهم 

وعاش معرضاً كل اإلعراض عن احليـاة الفانيـة، زاهـداً يف            
حطامها، غري ناظر للناس يف ذوام فضالً عما يف أيديهم إال مـن             
كان من عباد اللّه الصاحلني أو من أهل البيت النبوي، فله معهـم             



 

  )٢٢( 

الً هلم مـن  نـزدب واالنطواء، مظهراً هلم صدق احملبة، م    تـمام األ 
قلبه وعمله املكانةَ الرفيعةَ طمعاً فيما عند اللّه من الثواب املترتـب            

 .) ١(على إقامة األسباب
وقد خالف منذ صباه كثرياً مما عليـه حـال أبنـاء املشـايخ              
والـمناصب مظهراً من نفسه طريق الفقر إىل اللّه مع اجلميع مـع            

لتواضع واألدب وإقامة احلقوق، وذاك لـما جيد من قـوة حالـه           ا
وملكته لنفسه، حىت إنه لـم يِملْ قلبه للنساء ولــم يتـزوج ؛             
ولكنه يأمر أصحابه ومن يستشريه به ويعينهم على ذلك حفظاً هلم           

 .)٢(وخشيةً عليهم من الوقوع يف احلرام
ـ         تعداده ومن عجائب أحوال هذا الشيخ أن توجهه الروحي واس

الذوقي برز يف بيئٍة انشغل غالب أهِلها باحلرث ومعاجلـة األرض،           
وكان له معهم نصيب من املعاجلة والعمل مـع خمالفـة حـاهلم             

كنـت  : وطباعهم وعادام، فقد أُثر عنه قوله عن نفسه آنـذاك           
أصوم وأنا أعمل، ونويت يوماً أن أطوي أياماً جماهـدةً لنفسـي            

وبذِْره وشـدِة عمـل     ر  عناء الب مل احلرث أيام    فطويتها وأنا يف ع   

                                                           
  .١٢-١١املرجع السابق، بتصرف ص) ١(

 . بتصرف ٣ صبقاملرجع السا) ٢(



 

  )٢٣( 

 من الفجر إىل الليل ال ميكنين اجللوس ساعة، وكنت مـع            )١(املسنا
ناٍس ال يعرفون حايل وال ما أنا فيه فال يروين إال كأحدهم، وختتلف 

 عليه نفسي وتتوق إليه وتطالبـنـي بشرب املاء ولباسـي دلـق            
 املاء  )٣( قوياً، وكان عتـم    على وسطي شداً   داش و - )٢(جرم: أي-

يتبعين فمنعتها حىت آيستها، فرأيت شيئاً خيرج من فمي حىت وقع يف            
 .) ٤(املاء 

وكانت للشيخ عبيد نفس جوالةٌ وروح وثَّابـةٌ إىل املكْرمـات           
واألعمال الصاحلات حىت أَورثَه ذلك صدق املنامات، والــمرائي      

لبعض رجال السلف الصـاحل  ومنها رؤياه  . الصاحلات الواضحات   
: الذين ظهر أمرهم يف عصره وقبل عصره، فها هو يقول عن نفسه             

 رأيت أنين بني يدي ساديت ومشاخيي السادة املشـايخ الكـرام            ((
األشراف الشيخ الكبري عبد اللّه بن أيب بكر العيدروس وأخيه الشيخ           

عندي علي بن أيب بكر السكران، ورأيت أنين ولد الشيخ علي ليس            
تردد وال ريب يف ذلك، وكنت مطمئناً لـم أعـرف يل والـداً            

                                                           
 . هي إخراج املاء من اآلبار باليد ةنا والسناوساملَ) ١(

 . هو اللباس الداخلي حتت القميص ) ٢(

 . جمرى املاء وممره ) ٣(

  .١٣الترمجة املخطوطة ص )٤(



 

  )٢٤( 

بكر بن عبداللّه  ايخ أب خذْ بيد أخيك، وهو يعين الش     : غريه، فقال يل    
العيدروس، فأخذت بيده وتـماشينا بني أيديهما ومها يتبعان على         

  .))أثرنا 
وكان هلذه الرؤيا ومثلها أثر عظيم يف نفس الشيخ عبيـد، بـل             

انت مبثابة الدافع القوي لسفره إىل حضرموت فيما بعد رغبةً يف           ك
 .االتصال مبن بقي من أحفاد هؤالء الرجال 
وحكي أن الشيخ عبيد    : جاء يف نص الترمجة املخطوطة ما مثاله        

والشيخ ربيع بن عمر يف بداية أمرمها كانا خيتلفان إىل حضـرموت            
ال والـمعلـم باجابر   على قدم التجريد لزيارة الشيخ معروف بامج      

وحممد باعباد وغريهم ممن يكْثُر عدهم، وكان الشيخ أبوبكر بـن           
سالـم يف ذلك الوقت حالُه يف غاية اخلمول، وكثرياً ما يقـنص             

 .الصيد يف البادية

 



 

  )٢٥( 
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وكان كلـما دخـل شـهر      : ورد يف نص الترمجة ما صورته       

رحلَ الشيخ ربيع والشيخ عبيد لزيارة النيب هود على نبينـا           رجب  
لون قبل الزيارة بغرفة باعباد،     نـزوعليه أفضل الصالة والسالم، وي    

 .ومنها إىل ترمي إىل شعب نيب اللّه هود
وأشار املترجم إىل تعرِف الشيخ ربيع والشيخ عبيد على الشيخ          

ال يزال يف ذلك الوقت     أيب بكر بن سالـم يف تلك الزيارات، وهو         
على حال اخلمول، ومع تكرار الزيارات حلضرموت اتسعت دائرةُ         

 .األخذ والتلقي من الشيوخ األكابر كما سيأيت يف الفقرة اآلتية 
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انتفع الشيخ عبيد جبملة من املشايخ األجالء، كان هلـم األثـر            

وخصوصـا يف   رتقاء مهته،   العظيم يف شحذ فطرته وتقومي عزميته وا      
 :ومنهم بداية الطلب واألخذ، 



 

  )٢٦( 

 )١(ويف ربيع بن عمر الصالشيخ
                                                           

، ونشأ يف   عرما أسفل وادي    )) املافود   ((ولد الشيخ ربيع بن عمر يف قرية تسمى         ) ١(
لشدة واألذى وقطع الطريق على املسافرين، كعادة البداوة        بيئة بدو تـميل إىل ا    

يف تلك اجلهات، ولذلك كان الشيخ ربيع بادي حياته لصا يقطع الطريق هـو              
، مجعـت   )) عياش   (( امسه   )) املقابرة   (( من قبيلة يقال هلم      )) املقيط ((ورجل من   

ل حىت ذاع صيتهم بينهم موافقة املهنة، فكانوا ينهبون السابلة ويعتدون على القواف
وخشيهم الناس، ولـم جيرؤوا على معاقبتهم، وبينما هم يف بعض األيام كامنني            

يا جار اللّه من : يف عقبة املافود بني شبوة وِعرما إذ أقبل رجل يسوق محاره فقال 
قد أجارك اللّه، وحنن نستجري اللّه مما       : ربيع وعياش اللقيطي، فقال الشيخ ربيع       

لشيخ ربيع عن قطع الطريق واشتغل باألسباب، والسـفر مـن           حنن فيه، فتاب ا   
، وهـي   ))الفوة  (( حضرموت إىل أرض القبلة وإىل صنعاء ونواحيها لبيع وشراء          

مادة تضاف للطيب وبعض الصناعات احلرفية، وينـزهلا إىل حضـرموت، ويف           
هذه الرحالت اتصل جبملة من العلـماء واألولياء وأخذ عنهم وانتفـع ـم،             

ة الشيخ إبراهيم بن عبداللّه باهرمز، روى عنه الكثري من األخبار واآلثـار             وخاص
 . عن املشايخ األحرار 

 استغراق يف البكـاء     حالةيف  ومضت على حال الشيخ ربيع سنة كاملة وهو         
، وتنكر على الناس وصار يصوم الوقت كله وال يفطر إال على حبـات              والذهول

المة إبراهيم بن عبداللّه باهرمز على الغرفـة        تـمر، ويف أثناء ذلك عرب الشيخ الع      
واجتـمع بأعياا، ومنهم الشيخ العارف باللّه سالـم باعامر، وهو من أجـل             
املشايخ الذين أخذ عنهم الشيخ ربيع فيما بعد، فأمرهم الشيخ بـاهرمز مبراعـاة              
الشيخ ربيع واالهتـمام به، فكان األمر كذلك حىت إن بعض الفقراء الناسـكني             



 

  )٢٧( 

                                                                                                                             
 بعد صالة العصر ويقرأ عليه عشر     )) روض الرياحني    (( آل باعباد يأتيه بكتاب      من

 .حكايات، فإذا فرغ من القراءة طبق كتابه ولـم يكلـمه بشيء
وبقى الشيخ ربيع يف الغرفة ما شاء اللّه حىت حترك عزمـه إىل اخلـروج إىل                

ليـه  وطنه، وهناك واصل جهاده بنفسه، صابرا على شظف العيش، حىت شعت ع           
ينابيع احلكمة، وأنطقه اللّه بالعلـم اللدين، واجتـمع عليه املريدون والتالمـذة،           
وكان منهم الشيخ عبيد بن عبدالـملك وأخوه أمحد، الزماه وأخذا عنه وانتفعا            

سيدنا وشيخنا ربيع بن عمر     : به انتفاعا عظيما، حىت كان الشيخ عبيد يقول عنه          
 . شيخ الوقت، وهو لذلك أهل 

الـروث،  : ورموه بضفع البقـر، أي     ا أن أهل شبوة آذوا الشيخ ربيع      وروي
فخرج منها، فلـما وصل إىل العقبة اليت بني شبوة وِعرما صعد على أعالها وأقبل 

اللّهم ابتلهم بالــماء العقيـق، والـدين    : إىل حنو شبوة ودعا على أهلها فقال    
قـال  . بع تكـبريات    اللصيق، وبياعة الرقيق، وقطاعة الطريق، وصلّى عليهم أر       

فترى ذلك مشاهداً فيهم نعوذ باللّه من  : ٣٩ ص)) ترمجته املخطوطة ((املترجم يف 
 . سخطه وسخط أوليائه 

وتقوت صلة الشيخ ربيع بالسادة بـنـي علوي يف حضـرموت، ورحـل            
إليهم مرات ومرات، وكان جل تعلقه وارتباطه بالشيخ أيب بكر بـن سالــم،              

 )) أنـس السـالكني      ((ت، وإىل مثل ذلك أشار كتاب       وبينهما صالت ومواصال  
 :  للسيد عبداللّه بن عبدالرمحن بن علي باهارون بقوله٤٢٠ص

كنا سنة من السنني بقرب نيب اللّه هود عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم،          
بكر بن سالـم بن عبداللّه بن عبـدالرمحن          مع سيدنا قطب عصره الشريف أيب     

 امسه ربيع يتردد على     ))ة  يخر ((ة لنيب اللّه هود، وكان رجل من        السقاف يف زيار  
: الشيخ أيب بكر بن سالـم، فقال لنا يوما من األيام بعدما خرج ربيع من عنده                



 

  )٢٨( 

وهو من أجل املشايخ الذين تأثر م الشيخ عبيد، حيث لقيه يف            
نواحي بالد العوالق وقرأ عليه، والتزم بسِريه ومتابعته، وِمن مساعـه           

أل لشيخه عن أخبار وأحوال املشايخ من آل باعلوي حبضرموت امت         
قلبه حببهم والرغبة يف االلتحاق م وزيارم واالستـمداد منـهم          
واألخذ عنهم، وقد ظهر الشيخ ربيع بالتسليك والتأديب يف بالده          
بعد أخذه العلـم والطريق على مجلة من املشايخ الذين ظفر م يف            
رحالته، كان منهم الشيخ سالـم باعامر من رجال الغرفة والشيخ          

 .م بن عبد اللّه باهرمز، وكان جل انتفاعه به العالمة إبراهي
وقد اعتىن الشيخ ربيع بتأديب وتسليك الشيخ عبيـد، وأدنـاه           
وقربه وتفرس فيه صدق الرغبة وفرط التعطش إىل الطريق، وكـان           

 .) ١(معه أخوه أمحد بن عبدامللك وكالمها انتفع بالشيخ ربيع
                                                                                                                             

أبصروا، هذا ربيع، له نور كشعاع الشمس ما أحد يقدر ميأل عينيه من أنوارها،              
 على تاريخ وفاة الشيخ     ولـم نقف . انتهى  . كذلك ربيع، ما أحد يتـملى فيه       

 . ربيع وال موقع ضرحيه، رمحه اللّه رمحة األبرار 

 عن امتالء الشيخ عبيد بالشيخ ربيع أنه ظهر هذا ١٩ورد يف الترمجة املخطوطة ص) ١(
االمتالء على حاليهما وصفتيهما فكأما جسم وروح واحد، وكانت جمالسهما          

 ومهـا مستــمرين      وباطنـةً   ظـاهرةً  حتفةً ورمحةً وكشف حاٍل نوراينٍّ ونعمةً     
مستـمدين وسيل الرمحة إليهم وارد، يعرفه الغائب والشاهد، وأيامهم بالسعادة          

 . زالت احلق عامرة، فهما رمحةٌ للعام واخلاص ـزاهرة، وأوقام بتن



 

  )٢٩( 

 ه بامجالالشيخ الصويفُّ معروف بن عبِداللّ
هو الشيخ الكبري الشهري بأيب حممد معروف بن عبد اللّه بن حممد            

بن عبد اللّه بن حممد بن أمحد أيب مجال ؛ وترتفع نسبته إىل             ااملؤذن  
 املعروفني حبضرموت، وهم أهل بيت علـم       )١()) آل بامجال    ((قبيلة  

                                                           
: أُِثر عن الشيخ الويل العارف باللّه احملقق شهاب الدين بن عبدالرمحن باعلوي قوله) ١(

 أيب مجال نسباً يف أيب بكر الصديق رضي اللّه عنه من جهة بعض نسائه،               إن آلل 
ويف تلك النسبة كانت فيهم اخلاصية بكثرة العلـماء من زمن قـدمي إىل             : قال  

 . اآلن، وليس ذلك إال من السر الذي وقَر يف صدر الصديق رضي اللّه عنه 
 هو ثور بن مرتـع      إن جد آل بامجال    : )) مناقب الشيخ بامجال     ((وجاء يف   

  املعروفة حبضرموت، فأخذها منـهم آل       )) بور   ((شيخ ِكندة، وكانوا والةَ بالِد      
أيب جنَّار، فانتقلوا إىل شبام، وكان هلم بكل مكان ينـزلونه مآثر وحمامد وآبـار              

 . وسقايات ومساجد 
ولد الشيخ معروف بشبام ليلة اجلمعة يف احلادي والعشرين من رمضان عام            

، وترىب يف ِحجر والده، ونشأ حتت رعايته املباركة الئحةً عليه بروق القَبول             ٨٩٣
يا خبت مـن حضـر      : والسعادة من صباه، حىت إن بعض صاحلي بلدته قال له           

  : )) قصعة العسل ((وقتك، وقال فيه الشيخ سعيد الشواف يف 
 سعد من قد حضر وقته ومن رأى خياله       

 

  نعالـه  فوز من قد لثـم تربـه وقبـل



 

  )٣٠( 

                                                                                                                             
حفظ القرآن يف مدٍة يسرية، ثـم طلع به والده إىل الشحر، والتقى هنـاك              
بالشيخ العالمة عبداللّه بن عبدالرمحن بلحاج بافضل، فكان الشيخ يتفـرس فيـه    

 !ما أعظم نورانية هذا الولد : ويقول 
ألف الشيخ معروف اخللوة منذ صباه، وكان يذهب إىل املساجد ليالً واراً            

 فيها صائماً قائماً متقشفاً، مع كمال األدب والصيانة جلوارحه، متجرداً عن            خيتلي
 . أشغال الدنيا 

أخذ عن مجلة من العلـماء ومنهم الشيخ العالمة عمر بن عبداللّه بن عمـر              
مجال، وصحب الشيخ عبدالرمحن بن عمر باهرمز األخضر، وكان يسري إليه من            

أهله ليالً، وبقي على ذلك مدة طويلة، وظهرت شبام إىل هينن كل يوم ويعود إىل 
إشارات فتحه على يد ابن أخي الشيخ باهرمز والشيخ إبراهيم بن عبداللّه باهرمز،       
 : فأخذ عنه أخذاً تاماً بأمر شيخه عبدالرمحن باهرمز، حيث تـمثل له ذين البيتني

ِفـيِخـلٍّ و ـنع الناس ـبيلُ       :فقالواسألتمـا إىل هـذا  س 
ـربذَيِل ح تِإنْ ظَِفر كــلُ تـمس ــدنيا قَِلي ــر يف ال ــإنَّ احلُ  ف

إن إبراهيم من األحرار، عدمي املماثل، تـمسك به تظفـر إن       : ثـم قال له    
 .شاء اللّه تعاىل

يف ابتداء سلوكي مكثـت  : فكان أَنْ لَِزمه متأدباً بآدابه، حىت قال عن نفسه         
ال ليالً وال اراً، وتـمضي األيام الكثرية ما أطعم         مخسة عشر سنة ما منت فيها       

فيها غذاءاً، ورمبا قرأت نصف القرآن وأنا مضطجع طلباً للنوم، فلـم يطـرقين             
 .نعاس

ولـما ظهر يف مقام النفع العام ظهر بكامل األخالق والعلـم واالسـتقامة            
 خبمسني محالً من    إنه فتح عليه يوماً   : والكرم الذي ال نظري له يف زمانه، حىت قيل        

التـمر، أرسلها بعض حمبيه من بعض اجلهات، فأمر بتفريقها يف اليوم ذاته علـى           



 

  )٣١( 

وصالح وتقى، وأكثرهم حبضرموت علـماء أعالم ومشايخ كرام،        
 .عد م أهل جهتهم ِديناً ودنيا وقد س

أخذ عنه الشيخ عبيد وانتفع به خالل تردده على حضـرموت           
حيث تـمر قوافل املسافرين ببالد ِشبام مستقر الشـيخ معـروف           
ومثواه، ونال الشيخ عبيد من شيخه معروف كاملَ االعتناء ومزيد          

 .الرعاية والنظر والدعاء 

                                                                                                                             
فقراء البلدة ولـم يبق لبيته منها شيء، وجيء له يف يوم آخر بعشرة أمحال طعام               

: وبلغ مرتبة عظيمة من العلـم واالجتهاد حىت أُثر عنه قولـه   . ففرقها يف حينها    
 .  عن شيء يف املذاهب األربعة فليسأل من أراد أن يسألين

واللّه إين ال أجد    : ويؤثَر عنه الصفح واحللـم عمن أساء، ويقول عن نفسه          
فرقاً بني عدو وال صديٍق، بل ال فرق بني رجلني دخال علي أحدمها ضرب هـذا                

 واآلخر قَبلَ هذه القدم، وضرب بيده على        -وأشار إىل رأسه  -الرأس بالـمعول   
 . دمه ق

: ويصفه السيد الويل الشهري الشيخ علي بن أيب بكر السكران باعلوي بقوله             
الشيخ معروف أمةٌ وحده وآيةٌ من آياِت اللّه، لو أدركه املشايخ العترفوا بتقدميه             

الشيخ معروف معروف يف السماء ومعروف يف       : وكان يقول عنه أيضا     . وسبِقه  
 . األرض 

معروف يوم السبت اخلامس عشر من شهر صفر سـنة          وكانت وفاة الشيخ    
 مواهب ((انتهى من .  وعمره حنو ستة وسبعني سنة، رمحه اللّه رمحة األبرار           ٩٦٩
 .وقد أفردنا له ترمجة ضمن هذه السلسلة . ٢٤١ ص)) الرؤوف بالر



 

  )٣٢( 

 الشيخ أَمحد بلوعار العِفيف
، وهو من كبار الرجال األولياء، يـذكر أن         مقدم تربة اهلجرين  

تزوج ابنته ، ولـما كانت قـد        الشيخ سعيد بن عيسى العمودي    
أَِلفَِت القيام ليالً مع والدها رأت من الشيخ سعيد فترةً عن القيـام،          

! يف ليله؟ هذا ما له مقام     :  إىل والدا وقالت     فرجعت يومها الثاين  
  ارجعي وانظري ماذا يفعله يف ليلتـه ؟ وأرسـل          : ها  فقال هلا والد

إنه إذا قَرب الفجـر   : معها مرسوال ألجل أن يأيت خبربه، فقالت له         
كذا كذا مرة،   .. أنا.. أنا.. أنا: يقوم ليصلي، ثـم جيلس ويقول      

هذا املقام : شيخ أمحد بن سعيد بلوعار قال هلا    فلما وصل اخلرب إىل ال    
: إشارةً إىل أن الشيخ سعيد يرد على املنادي         . .الذي ما وصلنا إليه   

 .إخل .. أال هل من مستغفر ؟ أال هل من تائب ؟
اهلجـرين وبعـض     وللشيخ أمحد بن سعيد دعاء يتداوله أهـل       

ا عند أحد املشايخ مـن   املتعلقني به عند ختم القرآن وجدناه مكتوب      
تويف ليلـة اخلمـيس   ،   ضمن نبذة موجزة كتبت عنه     آل بن عفيف  

  . هـ٦٣٢امس من شهر ربيع الثاين عام اخل
 



 

  )٣٣( 

  عبداهللا باهرمز بنالشيخ إبراهيم
أخذ عنه الشيخ عبيد وانتفع به غاية االنتفاع خالل تردده على           
حضرموت مع شيخه ربيع بن عمر، وقد حِظي الشيخ عبيد مـن            
الشيخ إبراهيم باإلجازة واإللباس والصحبة والــمجالسة، ذكـر    

لي بلحاج باجفري يف ترمجته للشيخ عبيد،       ذلك الشيخ احلسن بن ع    
إن الشيخ باهرمز قال للشيخ عبيد يف بعض جمالسـه عـن            : وقال  

 يعين عينيه،   )) ثالثني سنة ما انطبق هذا على هذا         ((: جماهدته لنفسه   
هذا يا عبيد ليس ثناًء، : ثـم قال له لعدم نومه يف ذات اللّه، إشارة 

ووصف صاحب  . اهـ  . لسلفإن هذه الطريق اليت مضى عليها ا      
 . )١(وكان هذا الشيخ ناسكاً عابداً جماهداً: املناقب بقوله 

 

                                                           
  .٥٧املصدر السابق ص) ١(



 

  )٣٤( 

 )١( ))صاحب عندل  ((الشيخ أمحد بن عبد اللطيف باجابر 
وهو أحد املشايخ األكابر الذين كان هلـم الصـيت الـذائع،            
والـمظهر الرائع، والـمقام الشاسع يف نـواحي حضـرموت،         

بالــمكارم والفضـائل، وحسـن      وخاصة وادي دوعن، عرف     
السمت وزين الشمائل، له األيادي يف أعمال اخلري ومرباته، ونشر           

 .العلـم والدعوة إىل اللّه يف كافة أوقاته 
 خالل تردده املتكـرر علـى       عبدامللكأخذ عنه الشيخ عبيد بن      

الوادي بإشارة من شيخه الشيخ ربيع بن عمر، حىت صار الشـيخ            
 .) ٢(لشيخ أمحد بعندل الشهر والشهرينعبيد ميكث يف ضيافة ا

 ومن مشاخيه الشيخ احملقق     ((: قال املترجم يف ترمجته املخطوطة      
أمحد بن عبداللطيف باجابر صاحب عندل، فلقد نال منـه منـاال            

أُحكِّمـك يف الكتـاب     : عظيما، وعندما طلب منه التحكيم قال       
ـ           : والسنة، قال    ل إين ال أستطيع ذلك حيث إن أهـل جهـيت أه

                                                           
)١ (          ل قرية من قرى وادي حضرموت تقع قريبا من مدينة حدنريضة، وكالمها من   ع

 .املدن الشهرية يف التاريخ 

  .١٨صاملصدر السابق ) ٢(



 

  )٣٥( 

 وأهل زرع وجهل، فحكِّمين علـى مـا         -أهل بداوة - ))شرجة((
 .) ١(استطعت منها، فحكَّمه على ما استطاع من الكتاب والسنة

 
 الشيخ عبدالغفَّاِر باناِفع

وهو من بالد يشبم الصاحلني، خص الشيخ عبيداً بنظره ورعايته          
ية، ذكر ذلـك    منذ كان يف صباه، وكان يتفرس فيه النجابة والوال        

 عند ذكر بعض أحواله يف صباه وشبابه، فمـن          ٢٣مترِمجه يف ص  
 يف بدايات أمره يـدخل      -الشيخ عبيد   :  أي -وكان  : ذلك قوله   

باحلطب على رأسه إىل ميدان القرية، فرآه يوما السلطان صالح بن           
يا فقيه عبد الغفار أال     : باقب وعنده الفقيه عبد الغفار بانافع، فقال        

 ولد الفقيه عبدامللك يفعل هكذا، مشـت بأبيـه وأهلـه            ترى إىل 
يا صالح هـذا    : وأوهنهم، حيتاج إىل أدب، فقال الشيخ عبدالغفار      

يكون له شأن عظيم، وإن سلـمنا حنن وأنت عشـنا يف بركتـه،             
فحقق اللّه قول الفقيه عبد الغفار وصار هو والسلطان صالح وأهل           

 .اجلهات املشرق والـمغرب يف بركته 

                                                           
  .٢٣صاملصدر السابق ) ١(



 

  )٣٦( 

 ـذه   -الشيخ عبيـد    :  أي -وإمنا جاهد نفسه    :  املترجم   قال
األحوال، حيث إن الدولة وأهل اجلهة متعلقني به يف والية القضاء،           
وكان طريقه اخلمول أول عمره وآخره، ثـم أعذروه من القضاء          

 .)١(ع يف الرحلة لطلب التحكيمنـزفتبتل يف العبادة، ثـم 

 د باعبادالشيخ عبدالرمحِن بن أمح
الشـيخ الكـبري    : وصفَه صاحب الترمجة املخطوطة مبا مثالـه        

السالك الناسك ااهد الزاهد بقية عباد اللّه العباد الزاهدين وكان          
، ارتبط  )٢(رمحة للعالـمني وجيه الدين عبد الرمحن بن أمحد عباد          

 منـه   به الشيخ عبيد خالل تردده على غرفة باعباد، وانتفع به ونال          
اإلجازات واإللباسات وصدق املودة، وكان شيخا جليال وقـدوة         

 .يقتدى به
:  أي   -حصل له   : كتب صاحب الترمجة عن عالقتهما ما مثاله        
 جمـالس كرميـة     -الشيخ عبيد مع الشيخ عبد الرمحن املـذكور         

وعنايات قدمية، ظهر منها على الشيخ عبيد صفاء احملبـة واأللفـة            
نده الشهر والشهرين والثالثة مع وجود شيخه   الشافية، فكان يقيم ع   

                                                           
 .السابقاملصدر ) ١(

 .٥٨صاملصدر السابق ) ٢(



 

  )٣٧( 

الشيخ ربيع، وكانت األوقات تعبر عن أتـم احلـاالت وأسـعد           
 . السعادات باتفاق األحبة من غري أشتات 

كانت خواطرهم مجيعاً تنيب بأحواهلم فتجيُء كأا عـن قلـب         
واحد، وذلك باتفاق األحوال وصفاء احملبة والوداد، وكـان دأَب          

 الطاعـةَ   -الشـيخ عبـدالرمحن باعبـاد       :  أي   -خ  هذا الشـي  
والـمجاهدةَ يف أنواع العبادات والرواتب واألوراد والدعاء لعامة        
         املسلـمني والرغبة يف خواصهم، مؤثراً اخلمول صائماً قائماً الوقت

أقول لنفسي مقرباً : كلَّه، حىت قيل له يف ذلك، فقال رضي اللّه عنه     
ي يا نفس اليوم، فما أدري ما يكون الليلـة،          ِاصِبر: عليها املسافة   

وقومي الليلة فما أدري ما يكون غداً، فعاش على هـذا معتكفـاً             
حابساً نفسه يف املسجد على التالوة واألذكار واألوراد حىت كـان       

 .) ١(له شأن عظيم 
                                                           

كـان أخـذه وانتفاعه جبملة من املشايخ املذكورين أثناء زيارته لترمي، وهو يف            ) ١(
ت، ذكـر ذلـك يف الترمجـة        طريقه إىل زيارة الشيخ أيب بكر بن سالـم بعينا        

فأذن الشـيخ   : املخطوطة أثناء ذكر دخول الشيخ عبيد إىل حضرموت مبا مثاله           
عسـاك تأخـذ أنـت      : ربيع بن عمر للشيخ عبيد بالسفر إىل حضرموت وقال          

وإخوانك طوفة يف حضرموت إىل عند الشيخ أيب بكر بن سالـم بن عبد اللّـه،               
ه علينا من بركات اجلميع، فسافروا بطن       وهو أول وقت ظهوره وشهرته، أعاد اللّ      

وادي حضرموت حىت أتوا ترمي محاها اللّه وفيها أعيان من السادة األشراف، مثل             



 

  )٣٨( 

  ))صاحب ِعينات  ((الشيخ أبوبكر بن سالـم 
 بالشيخ أيب بكـر بـن       عبدامللككانت معرفة الشيخ عبيد بن      

سالـم قدميةَ العهد، وذلك قبل ظهور واشتهار الشيخ أيب بكـر،           
  حيث إن الشيخ عبيداً      ٢٥وإىل ذلك أشارت الترمجة املخطوطة ص     

كان يتردد على حضرموت وخاصة يف زيارة نيب اللّه هود كل عام            
برفقة شيخه ربيع بن عمر وكان الشيخ أبوبكر بن سالـم يف ذلك            

 .حال اخلمولالوقت يف 
ولـما برز الشيخ أبوبكر بن سالـم وكرب حاله ومقامه وأيضا          
كرب حال الشيخ عبيد يف بالده واشتهر تكررت زيارات الشيخ عبيد 
إىل الشيخ أيب بكر، وكانت زيارته األوىل بعد اشتهاره حاوية جلملة   

 :من األصحاب ذكرها املترجم يف سياق ترمجته مبا مثاله 
                                                                                                                             

الشيخ أمحد بن احلسني بن عبد اللّه العيدروس، والشـيخ أمحـد بـن علـوي                
باجحدب، والفقيه حممد بن حسن بن علي بن أيب بكر السكران، وغريهم نفع اللّه 

خ الكبري العارف باللّه الفقيه العالـم العالمة يف الطريقتني حسني بـن            م، والشي 
عبد اللّه بافضل أعاد اللّه علينا من أسرار اجلميع، فمكثوا يف ترمي ليايلَ إىل أن دخل 
عليهم شهر رمضان وهم يف أتـم حال وأنعم بال، وكانت أسفاره رضي اللّه عنه 

 ألذَّ من أسفاره ألنه مجايلٌّ حمبوب، زاده اللّه         تحفاً وطرفاً وأعياداً، لـم يكن شيءٌ     
اهـ . من فضله، ثـم توجهوا من ترمي إىل عند الشيخ الكبري أيب بكر بن سالـم 

 .١٦صاملصدر السابق 



 

  )٣٩( 

 مبحبـة آل البيـت      عبدامللكب الشيخ عبيد بن     بعد أن امتأل قل   
النبوي القاطنني يف حضرموت، رحلَ من يشبٍم ومعه مِحبه ومريده          

بن عبد اللّه الغزايل وخادمه مرشد وسالـم بـن فاضـل           االغزايل  
لوا ببلدة الغرفة لدى شيخه     نـزواحلسن بن علي بلحاج باجفري، و     

فة لـم يؤذن له بالسفر إىل      الشيخ ربيع بن عمر، ومكث مدة بالغر      
حضرموت، لـما يعلـمه الشيخ ربيع من تردد خاطر الشيخ عبيد          

: يف السفر، ثـم لـما قَِوي اخلاطر وصدق العزم أذن له وقال له             
عساك تأخذ أنت وإخوانك طوفة يف حضرموت وتأخذون عـن           ((

  . ))الشيخ أيب بكر بن سالـم 
إىل ترمي وفيهـا آنـذاك      فتوجه الشيخ عبيد مبن معه حىت دخلوا        

أعيان من السادة األشراف، مثل الشيخ أمحد بن احلسني بن عبداللّه           
العيدروس والشيخ أمحد بن علوي باجحدب والفقيه حممـد بـن           
 حسن بن علي بن أيب بكر  والشـيخ الفقيـه العالــم العامـل               
حسني بن عبد اللّه بافضل، فأخذ عنهم الشيخ عبيد ومـن معـه             

 إقامته يف ترمي ودخل عليهم شهر رمضان من ذلك          وارتبط م مدة  
العام وهم يف أمت حال وأنعم بال مبدينة ترمي ، وخالل شهر رمضان             
توجهوا إىل عينات واستقبلهم الشيخ أبوبكر بن سالـم وأضافهم         



 

  )٤٠( 

إضافةً تليق مبقامهم، وحصل للشيخ عبيد بلقاء الشـيخ أيب بكـر            
ٍة به وأول اتفاٍق هلمـا،      تـمام اُألنس واالنشراح، وهي أول معرف     

وجرت بينهما املذاكرة جلَّ يومهم ذلك إىل قرب العصر، ثــم           
طلب الشيخ عبيد اإلذن بالسفر له ولـمن معه واسـتودعوا مـن            

 . الشيخ أيب بكر، فأذن هلم وسافروا قبل اإلفطار 
وبعد سفرهم كأن أحداً من أهل الشيخ أيب بكر عاتبـه علـى             

غري أن يعزم عليهم لإلفطار، فوقـع يف بـال          اإلذن هلم بالسفر من     
القادر ء، فرأى يف تلك الليلة الشيخ عبد الشيخ أيب بكر من ذلك شي     

ال يكن عندك   : اجليالين وطائفة من عباد اللّه الصاحلني أتوه وقالوا         
حرج من سفر عبيد وأصحابه، فإن حاجتهم اليت جاؤوا هلـا قـد             

بكر بذلك إىل الشـيخ     قُضيت وفوق ذلك زيادة، فكتب الشيخ أبو      
 .ربيع بن عمر وبشره بالرؤيا ففرح ا اجلميع واستبشروا 

 نوى اإلقامـة بعينـات      اويف زيارة أخرى روى أن الشيخ عبيد      
: رليكون قريباً من الشيخ أيب بكر بن سالـم، فقال له الشيخ أبوبك           

 يا عبيد الزم أرضك تكن مصباحاً يف ظلـمة، وأما حضـرموت            ((
، فرحل إىل بلده فأحيا فيها الدين وعمرها        ))ة عن ضوئك    فإا غني 

بقراءة القرآن والعلـم والرواتب واألوراد، حـىت رحـل إليـه            



 

  )٤١( 

ومن مجيع  اليمن  جهات  الصاحلون والعلـماء من حضرموت ومن      
جهات املشرق، فظهر يف قريته أربعون عالـماً وعمـرت فيهـا           

 .)١(مساجد كثرية
د إىل حضرموت بعـد ظهـوره       ويف إحدى زيارات الشيخ عبي    

ون، ذكر  ؤيخ أيب بكر بن سالـم يف مدينة سي       واشتهاره التقى بالش  
 مواهـب   ((ذلك كتاب مناقب الشيخ معروف بامجـال املسـمى          

 عبـدامللك أخربين الشيخ الصاحل الويل عبيد بن       :  فقال   ))الرؤوف  
حصل علي مرض شديد يف يـدي فهتفـت         : بانافع اليشبمي قال    

يخ أيب بكر نفع اللّه به، فمن اللّه علي بالعافية بربكاته،           بسيدي الش 
 إنه القطـب    ((: وتكلـم يف سيدي الشيخ وأثىن عليه كثرياً وقال         

أشهد أنـه القطـب،     :  فقال له بعض من حضر       ))صاحب الوقت   
وكان ذلـك يف    ،   )) أشهد أنه إمام األقطاب      ((: فقال الشيخ عبيد    

بكر بسـيؤون،     ار سيدي الشيخ أيب    يف د  ٩٨٦عام    األول ىمجاد
وكان الشيخ عبيد وصل يف مجع كثري من املشايخ والفقـراء مـن             

اليمن ودثينة وأحور والظاهر وغريهم لزيارة سيدي الشيخ        جهات  

                                                           
 . بتصرف٢٣صاملصدر السابق ) ١(



 

  )٤٢( 

أيب بكر، وحصل له من التبجيل التام، وعـم اجلميـع بالضـيافة             
 .) ١(واإلكرام، غمر اللّه اجلميع بكرامته آمني 

ملخطوطة ذكر املترجم الرحلة األخرية اليت التقـى        ويف الترمجة ا  
فيها الشيخ عبيد بالشيخ أيب بكر، وذكرها يف حكاية طويلة حاوية           

 يف بعـض    ا أن الشيخ عبيـد    يورو: ه  على تفاصيل السفر مبا مثال    
أسفاره إىل عند الشيخ أيب بكر بن سالـم وصل يف مئيت مجل مـع      

 وآل  )٢(نجـدة ماحب ا كثرة اخللق من آل الفقيه عمر بن سعيد ص        
الكودي من أحور وآل بريك وغريهم ممن يكثر عدهم حىت وصلوا           
إىل شبام ، وأرادوا غداءهم عند الفقيه سامل باصهي من صدقة شبام            

ما يصـح   : وهي بنظره يف تلك املدة، فخرج إليهم باصهي وقال          
: لكم من هذا الوقف من حيث تدقيق الشرع، فقال الشيخ عبيـد             

 تريس وتتغدوا هناك إن شاء اللّه، والفقيـه سالــم           سريوا بنا إىل  
خيرج من الوقف معذب، فعزموا إىل تريس وعازمهم رجـل مـن            

: قروا امسه عوض باسالمة وأكرمهم مجيعا، فقال له الشيخ عبيد           
                                                           

حملمد بن عبدالرمحن بـن      ))الرؤوف يف مناقب الشيخ معروف      الرب   مواهب   (() ١(
  . ٨٥ص خمطوطسراج مجال 

قرية قريبة من مدينة لودر تقع يف واد يسمى عزان ، وهو من أكرب األودية ، وتأيت ) ٢(
 .منابعه من أرض الدماين ناحية األكواع، ويصب يف أرض دثينة



 

  )٤٣( 

 مـن   )) التجـربة    ((ما أريد إال    : ما تريد منا لكرامتك فينا ؟ قال        
إن :  على بضاعاته، فقال له      الدولة، والتجربة كأا إسقاط العشور    

 بالدولة خلطـة وال     -الرجل  :  أي -شاء اللّه جيربونك، وليس له      
معاشرة، فما وقع بعد أيام إال والسلطان عمر بن بـدر الكـثريي             

ما تريد ِعوض إكرامك للشيخ عبيد : طلب عوض باسالمة وقال له 
بِته، أريد التجربة، فكتب له بذلك خطاً له ولعاقِ       : ومن معه ؟ قال     

ثـم توجه سيدي لزيارة الشيخ أيب بكر بن سالـم، وكان مـن            
عادة أهل البلدان خيرجون بعياهلم يف لقاء الشيخ عبيـد لشـهرته            

، وعادته أنه )) العادة يا شيخ عبيد      ((: عندهم وحمبتهم فيه، ويقولون     
هلم بعض اجلمال حىت ينتهوا إىل آخر املدينة ، وكان له مجل ض يركِّ

ر اجلمال وعليه رجل امسه حيدرة املقهوي عبـد حبشـي           من أشه 
صاحلٌ كان على مطبخ الشيخ، فركض باجلمل وعلى اجلمل سـلة           
فناجني القهوة حنو مئيت فنجان، فسقطت السلة وأحس ا ولــم           
ميتلك اجلمل من شدة الركض حىت فرغ اجلمع من الركض، ورجع           

 كان يف أسـفل     للسلة فوجد الفناجني لـم يصبها شيء إال واحدا       
السلة، حىت دخلوا ترمي يف مخسة عشر طارا ومخسة عشر قصـبة ؛             
ألن سيدي صاحب فن يف السماع، وأمر احلُداةَ أَنْ يزفُّوا بالسماع           



 

  )٤٤( 

يف طرق مدينة ترمي ولـم يعترض أحد من السـادة علـى حـال       
من بشرين أَنَّ عبيداً : الشيخ، وكان الشيخ أبوبكر بن سالـم يقول 

ترمي بالسماع أعطيته بعرياً ِخبطامه بشـارةً، ففطـن بعـض           دخل  
 الشـيِخ عبيـٍد إىل      -استقبال: أي- )) ِعراض   ((جلسائه فتقدم يف    

شبام، وسار معه إىل أن دخل ترمي، وحني شاهد ما ذكره الشـيخ             
أبوبكر بادر إليه وأعلـمه أن الشيخ عبيداً دخل ترمي مبا ذكـره،            

أعطاها الرجلَ وأمر لـه بـالبعري،        يغةبصوكان مع الشيخ أيب بكر      
ثـم قدم الشيخ عبيد وتلقّاهم الشيخ أبوبكر ومن معهم، وكان مع           

 والغزايل بن عبداللّـه     عبدامللكبن  االشيخ عبيد أخوه أمحد املكنون      
وعدد كثري من الصاحلني، فعِملُوا مساعاً حبضرة الشيخ أيب بكر بـن            

 وهكـذا يف الليلـة   سالـم حىت غاب الشيخ عبيد عن ظاهر األمر     
 مـن  )) آل زيتـون  ((الثانية، وكان مع الشيخ عبيد حداةٌ يقال هلم       

          جردان خيدمون الشيخ ويعرفون قاعدة السماع، وال يوجد أحـد
أبلَغُ من أسلوم، وهم نافع بن فرحـان وأوالده وكـذا الشـيخ             

 . ، حاٍد عارف قاعدةَ احلداء والسماع عبدامللكالناسك أمحد بن 
يا :  كانوا يف حال السماع نادى الشيخ أبوبكر خادمه          ولـما

ملهوف هات القمقم، فجاء ملهوف بقمقم فيه حنو من صاٍع مـاِء        



 

  )٤٥( 

هات القمقم الكبري، فإا ليلة عرٍس، ال خيفى عطـر          : ورٍد، فقال   
 . بعد عروس 

وكان هذا آخر اجتـماع بني سيدي الشيخ أيب بكر والشـيخ           
إن  عبيداً يف األوليـاء  : كر ألخيه عقيل  عبيد، وفيه قال الشيخ أبوب    

  . )١(مثل حيىي بن زكريا يف األنبياء
وكان الشيخ عبيد يكاتب الشيخ أبا بكر ويواصله، ذكر ذلك يف   

وبينهما صلةٌ ومعاٍن لطيفـةٌ، وال      :  بقوله   ٥٢الترمجة املخطوطة ص  
تنقطع بينهما املكاتبة والـمراسلة بالود الصادق، فإذا اجتــمعا         

هما شيئاً واحداً رأيت. 
كان هؤالء أهم شيوخ الشيخ عبيد بن عبدامللك بانـافع، ولـه            

 :شيوخ آخرون ذكرم كتب التراجم ، ومنهم
 الشـيخ  ، و ن احلسني بن عبد اللّـه العيـدروس         الشيخ أمحد ب  

، الشيخ حسني بن عبد اللّه بافضـل      ، و أمحد بن علوي باجحدب     
 .سكرانمد بن حسن بن علي بن أيب الالفقيه حمو

 

                                                           
 .  بتصرف واختصار ٢٥نقالً عن الترمجة املخطوطة ص) ١(



 

  )٤٦( 

‹Øi@ïic@„î“Ûa@ñŒbäu@‡îjÇ@„î“Ûa@Šì›y@
 : حول هذه املسألة ما مثاله ٥٣ورد يف الترمجة املخطوطة ص

روي أن الشيخ أبا بكر بن سالـم أعطى سيدي الشيخ عبيـداً            
من سبق بـه    : خاتـمه وأخذ هو خاتـم الشيِخ عبيد، وقال له         

ته، فلْيحضر  األجلُ سيسقط خاتـمه من يد صاحبه، أَمارةً على مو        
دفْنه، فكان سيدي أبوبكر هو الذي سبق به األجل وسيدي عبيـد            

 من يد الشيخ عبيد يف      اتـماخلحينها كان نازالً إىل أحور، فسقط       
صالة الضحى، فركب الشيخ عبيد على ناقلته ومحلته القدرة اإلهلية          

ال تفتح عينيك، فلـما كـان يف       : هو ورِديفُه ابن مرشد، وقال له     
يا : فقال  ! عمى: أثناء الطريق فتح مرشد عينيه فهتف عليه بقوله         

 .واحدة إىل ولد ولدك: فقال سيدي الشيخ عبيد ! واحدة! سيدي
فوصلوا إىل عينات ووجد من حضر مرادهم حيملـون سـيدي           

: الشيخ أبا بكر، فلـم يقدروا حىت وصل سيدي الشيخ عبيد فقال      
، فهـو أول    ))مل واجلمل ما شلهم      أربعة شلوا اجل   ((: شلوا وقولوا   

 .من قاهلا



 

  )٤٧( 

لوه قربه، فكان سيدي نـزثـم طهره وكفَّنه هو ومن معه حىت أ
الشيخ عبيد هو من توىل توسيده يف القرب وفك العصـابات منـه             

 . مرحبا بصادق الوعد : وكشف على وجهه، فقال له الشيخ 
 لشـيخ  فياهلا من بشارة، وطوىب هلذا الشيخ مبا نال من سيدي ا          

 .  )١(أيب بكر

@

Èi@‹×ˆc@pbßa‹×ë@Þaìy@‡îjÇ@„î“Ûa@    
رِوي أنَّ الشيخ عبيداً كان صاحب أحوال وكرامات عظيمـة،          
وهي مظهر من مظاهر كرم املوىل على خواص عباده، وقد مجـع            
الشيخ احلسن بلحاج باجفري نبذَةً من هذه األحـوال ومـظـاهر         

الشيخ :  أي -أنه  : طوطة، منها   الكرامة على الشيخ يف ترمجته املخ     
 على عودته من عينات إىل بلده أظهر اللّه عليـه عنـوان             -عبيد  

االتصال بالرجال، واالنتساب ألهل الكمال، حىت كانت مناماتـه         
                                                           

 - ٥٣ املخطوطـة ص   هذه احلكاية املشتملة على الكرامة الغريبة مثبتة يف الترمجة         )١(
 ، وقد ذكرناها كما هي مثبتة يف النص ، ومل نقف على ما يؤيد صـحة                 ٥٤ص

احلكاية يف أخبار الشيخ أيب بكر بن سامل املتوفرة لدينا ، وال يستبعد ذلك ، ففضل 
 .اللّه واسع لعباده الصاحلني



 

  )٤٨( 

مثل فلق الصبح، فقد روي أم عربوا على مجلة من املدن والقرى            
بيـد يف   حىت بلغوا أطراف شبوة، فناموا جلَّ يومهم، ونام الشيخ ع         

ظل شجرٍة فرأى يف منامه طوائف عباِد اللّه من األولياء والصاحلني           
ثـم رخية،  أتوه من مجيع اجلهات، وأول من جاءه كان من أولياء           

 ثـم من أهل الكسر وأهل هينن، وأهل بـاوزير،          دهر،من وادي   
ومن حوره، وآل باجـابر وآل وادي عمـد وآل حريضـة وآل             

 العفيف من اهلجـرين، وكـل أوليـاء         باحفص وآل املعلـم وآل   
دوعن، ثـم جاء الشيخ الكبري سعيد بن عيسى العمودي يف مجـٍع           
كبٍري، ثـم جاء الفقيه حممد بن علي باعلوي، ثـم جاء أهل شبام            
ومقدمتهم الشيخ عبد اللّه بن حممد باعباد يف مجٍع كثٍري، ثـم أقبل            

من هؤالء ؟   : قلت  : عليه سواد عظيم ومجع كبري سد األفق، فقال         
وأهـل العـراق، حـىت      هذا الشيخ عبد القادر اجليالين      : فقالوا  

 . حنن ضيفانٌ : فقلت :  يف ذلك املكان، قال اجتـمعوا الكلّ
فأَتونا بكرامٍة مبأكوٍل من أحسن املأكوالت ولـم ير له نظري يف           

ه مـن   الدنيا، ألنه من اجلنة، فأكلنا حىت قَضينا وطَرنا منه، فأخذو         
عندنا واجتـمع عليه من بقي، وأكلوا من فضلتنا، ثـم جاؤوا لنا           
بشراٍب يف أباريق هلا ألوانٌ عجيبةٌ، فأعطوين أحسـنهم وأَعطَـوا           



 

  )٤٩( 

أصحايب من إبريق، واستودعنا منهم، وسـافروا كـلٌّ إىل جهتـه            
وانتبهت مسروراً، فياهلا من بشرى وياهلا من كرامة واحلمد للّه رب      

 .) ١(العالـمني
 ٢٤ومن لطيف أحواله ما أورده صاحب الترمجة املخطوطة ص        

 : بقوله 
 )٢())شرح احلكم (( نفع اللّه به أراد نساخة       اوروي أن الشيخ عبيد   

ولـم يكن يف فقرائه من حيسن اخلط والكتابـة يف أول ظهـوره،             
 ابن أخيه عبد العلـيم والشـيخ        وكان عنده الفقيه العالمة حسني    

 بن عبد احلق وربيع بن مرشد خادمه، فأخذ         الوهاب بن احلسني  عبد
انته وربيع  : القلـم وأعطاه ابن أخيه حسني بن عبد العليم وقال له           

اكتبوا وخطوا مليح، فكان األمر كذلك، وصار حسني ابن أخيـه           
خطه أعجوبة الزمان حىت إم فاخروا به يف مكة، وكذلك ربيـع            

حلسني ولد أخيه   وقع خطه مليح، وحني أعطى الشيخ عبيد القلـم         
بغيت معهما أو أنت من أهل      : التفت إىل الشيخ عبد الوهاب وقال       

، فأخذه احلياء ألن أهل عبـد احلـق غالـب علـيهم             ))يا جدي ((

                                                           
  .١٧الترمجة املخطوطة ص) ١(

 .هي حكم ابن عطاء اهللا السكندري) ٢(



 

  )٥٠( 

حنن جدنا عبد احلق،    : البداوة، حىت إم يقولون     : ، أي ))الشراجة((
وهذه الكلـمة جرت من الشيخ عبيد لعبد الوهاب تربيةً لـه يف             

نه من تالمذته حىت إن عبد الوهاب فهمها، وكان رجـالً           حقه، أل 
صاحلاً أخذ يف السلوك، وله رياضات صاحلةٌ، وبينه وبني حسني بن           

 .) ١(عبد العليم أُخوةٌ واتصالٌ على طاعة اللّه
 ٢٥ومن لطيف أحواله ما ذكره صاحب الترمجة املخطوطـة ص   

 :مبا مثاله 
كان يف صغره قليلَ الفهم يف وروي أن الفقيه علي بن عبد العليم   

القرآن، وأن عمه الشيخ عبيداً أدخله عند املعلـم عبدالرحيم هـو           
 بعد وفـاة أخيـه      وأخاه حسينا، ألن سيدي عبيداً صار هلما ولياً       

العليم، فإنه مات وولده علي يف مدة احلمل ثـم تربوا يف حجر            عبد
 العلــمة   الشيخ عبيد، فجلس علي بن عبد العليم سنةً كاملةً يف         

إن الولد هذا   : ولـم يفهم شيئا، فجاء املعلـم إىل سيدي وقال له          
 :لـم يفهم، فإن الذين دخلوا معه قد رشدوا، فقال سيدي عبيـد           

ة إىل سورة الطالق، بنيـة أن اهللا        ء عند القرا  -أي جتاوز به  -جزعه  
 . يطلق لسانه ويفتح عليه، فجزعه وختـم القرآنَ يف سنة 

                                                           
  .٢٤-٢٣صصدر السابق امل) ١(



 

  )٥١( 

لشيخ حيفظون القرآن بالغيب، فأراد الفقيه علي أن        وكان فقراء ا  
يغيب القرآن حفظاً مثلهم، فأمره عمه بقراءة الكتب، ولـم يظهر          

 إىل باب الطـالق يف      - أي جتاوز به     -عليه فهم يف شيء، فجزعه      
 .  )١(الفقه وأطلق اللّه عليه وفاق أهل اجلهة علـماً وورعاً

 
‡îjÇ@„î“Ûa@‹èÄß†ýi@À@ãë@ÕÛaìÈÛa@bèîyaì@

 أن الشيخ عبيد بن     ٢٣ورد يف ترمجة الشيخ عبيد املخطوطة ص      
 لـما أراد اإلقامة عند الشيخ أيب بكر بن سالـم بعينات،      عبدامللك

 يف  ايا عبيد، ِالْزم أرضك تكـن مصـباح       : قال له الشيخ أبوبكر     
 فرحل  :قال. ظلـمة الليل، وأما حضرموت فإا غنية عن ضوئك       

ا الدين وعمرها بقراءة القرآن والعلـم والرواتب       إىل بلده فأحيا فيه   
ومن واألوراد، حىت رحل إليه الصاحلون والعلـماء من حضرموت         

                                                           
 ،سورة الطـالق  يف  لة ترجع للتجربة وحسن النية يف املقصود        يبدو أن هذه املسأ   ) ١(

آخر القرآن   كما ذكر املؤلف أن الشيخ أمر أحد الفقراء أن يتجاوز القراءة من           و
ففعل الرجل وحصل لـه     .. تح عليه فن اهللا يطلق لسانه وي    أالق بنية   طإىل سورة ال  
 .املقصود



 

  )٥٢( 

ومن مجيع جهات املشرق، وظهر يف قريته أربعـون         اليمن  جهات  
 .عالـماً وعمرت فيها مساجد كثرية 

وقد ورد يف نص أوراق الشيخ أيب جنمة بانافع ما يفيد أنه لـما             
يخ عبيد يف يشبم وكانت عاصمة السلطنة أقبلـت عليـه           ظهر الش 

القبائل وعظموه وهابوه، وصاروا يترددون عليه ليالً واراً أفواجاً         
بعد أفواج، يقضي حاجاِتهم ويصلح ذات بينهم وجيمع قلـوم،          
وقل تردد الناس على السلطان صالح بن باقـب واسـتغنوا عـن             

السلطان صالح إىل الشـيخ     الدخول إليه مبظهر الشيخ عبيد، فجاء       
ال جيتـمع سيفان يف جِفري، ونقل سلطنته من يشبم         : عبيد وقال له    

 . إىل نصاب 
ومن حينها أصبحت نصاب عاصمة سالطني العوالق، وبرز جنم         
الشيخ عبيد يف يشبم وما حوهلا حىت ذاع صيته يف أطـراف بـالد           

بوبكر بـن   العوالق وصار له التالمذة والـمريدون، ومنهم الشيخ أ       
ناحية احملفـد،   احليق  علي بن الشيخ أيب بكر بن نافع صاحب قرية          

، ويسمى أيضا   معروف وقربه باحليق    ٩١٣يف شهر شوال سنة     تويف  
 .احلاق



 

  )٥٣( 

وقد حـوطَ حوطتـه      : ٣٩قال يف نص الترمجة املخطوطة ص     
، )١(، وهي حوطة معروفـة    عبدامللكباحليق سيدي الشيخ عبيد بن      

إين لـم  :  بلدك يشبم ؟ فقال      طْ حتو ـم لَ ـمِل: وقيل له يف ذلك     
أُحوطها ألن ا قبائلُ ال حيترمون احلوطة، ويشبم أرض كافرية من           

 لــم حيتـرم     )) كحيل   ((قدمي الزمان، وواليها يف اجلاهلية يسمى       
أحد، وخشيت أن أحوطها ويقلّ احترامها، ولكين إن شـاء اللّـه            

ف القاطع والسم الناقع، وال يظفـر       باأسكن فيها، وأنا فيهم كالسي    
      من لـم حيترمها، وإين كالنار يف الدإن لـم   -أي السرجني –ان  م

    على أوالد أخي عبد العلـيم      حتصل الغارة يف الثـمان، وحر مت :
 أو بإشارة مـين     ،الصلح، والسيارة، ومدخل دثينة إال عابر السبيل      

 حيدر الـذي يف      ومن حلَّ من سوم    ،بعد االستخارة رؤيا أو غريها    

                                                           
وطة مجعها حوط، وهي حدود معينة يتفق عليها أهل احلل والعقد ومينع فيهـا            احل) ١(

االعتداء ويأمن فيها القبائل والدول على أنفسهم وأمواهلم وجتارام حتت جاه أهل 
اجلاه من املشايخ أو السادة أو غريهم من أهل املظهر أو الوالية أو املقامات املعتربة      

ه احلوط يف كثري من البالد وأسهمت يف نـزع         يف تلك املرحلة، وقد انتشرت هذ     
السالح والتعايش السلـمي بني أويل النـزعات والثأرات يف سبيل النفع العـام            

 .وتقدمي مصلحة األمة على مصاحل األفراد



 

  )٥٤( 

وسط قرية يشبم من آل بانافع، فأنا خِلي بريٌء ممن فعل واحدة من             
 .)١(هذه اخلصال 

 
ÙÜ¾a‡jÇ@åi@‡îjÇ@„î“Ûa@‰îßým@

اتسعت دائرة التلقي على يد الشيخ عبيد بعد ظهوره يف ناحيـة            
بالد العوالق، واشتهر صيته ووفد إليه املريدون من نـواحي األرض           

ذ الطريق والتربك باالرتباط بـه، فكـان هلـم          لطلب العلـم وأخ  
كالغيث املخصب، فاحتاً قلبه وبيته، ومفنياً وقته يف نشر الدعوة إىل           

 .اللّه وتعليم اجلهال وتفقيه املريدين

                                                           
 ، وهذا من اختيارات الشيخ عبيد حلفظ كرامة بين أخيـه            ٤٠صاملصدر السابق   ) ١(

م يف شؤون املنازعات القبلية، فمنعهم عـن        من جتاوزات البداوة أو دخوهل     األيتام
 .ممارسة أسباب اجلاهات كالصلح والسيارة ليشغلهم بالعلم وبالدعوة إىل اهللا

وكذلك الدخول إىل مواقع الشهرة كدثينة اليت كان فيهـا الشـيخ عبيـد              
مشهورا، ومنها جتىب ملقامه األموال الكثرية ، ومثل ذلك ما حدده الشيخ من سوم              

 حدود متعارف عليها يف منطقة يشبم من أرض العوالق حيذرهم من            حيدر، وهي 
 .الدخول إليها باسم اجلاهات أو طلب الشهرة واملقام



 

  )٥٥( 

وقد ورد أن الشيخ أبا بكر بن سالـم أرسل إليـه تلــميذَه             
الطـالع  الناسك السيد يوسف بن عابِد احلَسين املغريب لزيارته وا        

على أحواله وأحوال تالميذه يف يشـبم، ورد ذلـك يف الترمجـة             
 :  مبا مثاله ٢٨املخطوطة ص

وروي أن السيد اجلليل العارف باللّه يوسف بن عمر الفاسـي           
بلد مريمة أحد تالمذة الشيخ أيب بكر بن سالـم         باحلسين املتوطن   

 عبيد، فوصـل    أمره الشيخ أبوبكر أن خيرج إىل يشبم لزيارة الشيخ        
إىل عند سيدي عبيد كما أمره شيخه، وكـانوا يف تلـك السـنة              
مجِدِبني، فاجتـمعوا وخرجوا وأهلُ البلدة لزيارة والـد سـيدي          
عبيد، وكانوا مجِدبني، وقد تضرروا بذلك مدةً طويلةً، فطلبوا من          
الشيخ عبيد أن يستسقي م فأحاهلم على السيد يوسف املـذكور،   

يا سيدنا حولْ بالسيل وإال رميناك يف       : حوا عليه وقالوا    فلزموه وأَلَ 
 فخاف  -املقربة: أي  - ))ة   ان (( ويف   -شجر له شوك  -هذا الشجر   

 علـى سـبيل   )) رمينـاك  ((: السيد من رمِيه يف الشجر وقوِهلم له    
الفاحتة يا شيخ عبيد بالرمحة، فقرؤوا الفاحتة، فدعا        : االنبساط، فقال 

 .  بالغيث، فارحتمت اجلهة كلها هلم السيد
 



 

  )٥٦( 

 :ومن أجلِّ تالميذه خنبةٌ ذُِكروا يف الترمجة املخطوطة، ومنهم 



 

  )٥٧( 

 . الغزايل ابن عبد اللّه الغزايل-١
ومن أتــم   :  بقوله   ١٩وصفه صاحب الترمجة املخطوطة ص    

وأحسِن وأكمِل ما من اللّه به على سيدي وحبييب بأخيه وحبيبـه            
وحمبوبه ومريده الفاين الصادق أعجوبة الزمان ورحيانة اإلخوان العبد 
الصاحل الناصح احملبوب املوهوب السالك الناسك غريـب الزمـان          

واص احملبني وعون عبـاد اللّـه       الع اإلحسان أخص خ   طومستويف  
بن عبد اللّـه الغـزايل،      االصاحلني مجال الدنيا والدين حممد الغزايل       

أكرمه اللّه مبا أكرم به عباده الصاحلني اخلدام الصادقني، فكان لـه            
 :عوناً ومعيناً، وكان هارونه وعونه وصديقَه، وهو كما قال قائلهم 

       واِحد ماِنكيف ز فا  لَكوإذا ص      الواِحـد ذاك ممانُ وِنعالز مِنع
 سنشد  ﴿: وهلما نصيب وسهم وافر من قول احلق جل جالله          

عضدك بأَِخيك ونجعلُ لَكما سلْطاناً فال يِصلُونَ إليكمـا بآياتنـا           
، فلقد واللّه شد عضـده وأَيـده        ﴾أنتـما ومِن اتبعكُما الغاِلبون     

وح يف كل ما يريح، وسعى سعي الكرام عبوديةً وفتـوةً،            الر وبذل
كان ال يرى لنفسه شيئا، وال حلاله وجسمه، فأقام يف مقـام            حىت  

الفناء والـمحبة الصادقة اخلاصة، فكانت سفينته يف حبـر احملبـة           
جارية، شاحنة من مجيع الفوائد العاجلة واآلتية، متوجهة إىل قَـدر           



 

  )٥٨( 

رضا والكرامة، إىل بني يدي احلق يف دار الكرامة         السالمة، وموعد ال  
 .والـمقامة 

ولقد عطَّر القُطر أينما دحقت قدمه الصـادقة، وال للشـيطان           
وجنوِده عليه سبيلٌ، فكانت أسفاره مع إخوانه على أتـم الطاعات          
والـمجاهدات، مراعياً ألصحابه على الصلوات وحفظ األوقـات        

خٍري وعافيٍة، وأيام مـن كـدورات       وتالوة سورة ياسني، فهم يف      
الزمان صافية، تـمم اللّه ذلك، وزادهم مـن فضـله وإحسـانه            
أضعاف أضعاف ذلك، وحقَّق يل حمبتهم داخالً فيهم غري خـارج،           
واحلمد للّه الذي أظهر لنا هذا الوجود العزيـز ظهـور الشـمس             
 .الضاحية، فنحن بأسرارهم مستـمدين، وبأعالمهم العالية مهتدين

 .عبدامللكعلي بن عبد العليم بن  ذرية ابن أخيه الفقيه -٢
وهم حسني بن عبد العليم وعلي بن عبد العليم، اعـتىن مـا             
الشيخ عبيد غاية االعتناء، وصار هلما ولياً بعد وفاة أخيه عبدالعليم،           
فإنه مات وولده علي يف مدة احلمل، وتربيا يف ِحجِر الشيخ عبيـٍد             

وأما ذرية ابن أخيه الفقيـه       : ٢٠ورد يف الترمجة ص   تربيةً صاحلةً،   
 فلهم الشأنُ الرفيع والقَدر املنيـع       عبدامللكعلي بن عبد العليم بن      

واجلاه الوسيع، بربكة سيدي عبيد، فعندي هلم حكاية مسعتها من يف          



 

  )٥٩( 

مـن  : لة ما اهم مسعته مشافهةً يقول     سيدي ينهاهم عنها، فمن مج    
 لغري غرٍض شرعي أو أمٍر ِمـين أو         عبدامللكتوجه إىل دثينة من آل      

 أو حلّ من سوم حيدر وداخل فأنا        )٢( أو شلّ الصلح   )١(عبر السيري   
 .  )٣(خِلي بريٌء منه حىت يرجع عما هو فيه

وكان الشيخ عبيد ال يرغب يف أن يتصرف أوالد أخيه حتـت            
قـع  جاهه ومظهره إال بعلـمه وأخذ رأيه يف ذلك، خشـيةَ أن ي           

 .بسبب ذلك ما ال حتُمد عقباه 
 : امللقب بالـمكنون عبدامللكأمحد بن  -٣

انتفع بأخيه الشيخ عبيـد، وصـحبه يف بعـض رحالتـه إىل             
حضرموت، وأخذ عن الشيخ أيب بكر بن سالـم، وكـان معينـاً          

 .)٤(ألخيه الشيخ عبيد يف شؤون دينه ودنياه 

                                                           
اشتغل بأخذ األجرة يف سـبيل إمـرار القوافـل          : ، أي   )) عبر السيري    ((: قوله  ) ١(

 .والـمسافرين حتت جاه الشيخ عبيد 

 .ني القبائل املتحاربة وفَرض شروط الصلحدخل ب:  أي )) أو شل الصلح ((: قوله ) ٢(

 .٢٠املصدر السابق ص) ٣(
 رحلته إىل حضرموت وحضور جمـالس الشـيخ       املخطوطة  ذكر صاحب الترمجة    ) ٤(

 .٢٧أيب بكر بن سالـم ص



 

  )٦٠( 

 :عبد الوهاب بن احلسن بن عبد احلق  -٤
 بالشيخ عبيد وصدق يف صحبته واألخذ عنه، قـال عنـه            انتفع

وكان رجالً صاحلاً أخـذ يف       : ٢٤صاحب الترمجة املخطوطة ص   
السلوك، وله رياضات صاحلةٌ، وبينه وبني حسني بن عبد العلـيم           

 .انتهى . أُخوةُ اتصاٍل على طاعة اللّه 
 :احلسن بن علي بلحاج باجفري  -٥

بيـد واآلخـذين عنـه      وهو من خواص أصحاب الشـيخ ع      
والـمنطوين فيه، وهو الذي مجع فوائد ترمجة الشيخ عبيد ودوا          
لـمن بعده، برغم ما تعرض له من النهي واألدب عندما حـرص            

 .على مجع مناقب شيخه 
وهذه املناقب ممـا مجعـه      :  ما مثاله    ٩ورد يف نص الترمجة ص    

حلـاج  الفقيه الشهيد الصاحل احلسن بن علي بن أمحد بـن عمـر ا         
 ، وهو من أجل تالمـذة الشـيخ        ))منيف   ((باجفري، صاحب قرية    

 بانافع، مجع لسيدنا عبيد مجلة مناقب أول مـرة          عبدامللكعبيد بن   
 وكل مرة وسيدنا الشيخ عبيد كلـما علـم مبا مجعه          ،وثانية وثالثة 

يطلبها منه وميحوها واه أن ال يعود جلمع شيء، فلـما تكرر منه            
ل اللّه عليك نازلـة     نـزإن لـم تنتِه باحلسىن وإال ي     : مراراً قال له    



 

  )٦١( 

فتهلك، ألين أرجو أن ألقى اللّه بإناء مآلن مثل الفقيه أمحـد بـن              
موسى بن عجيل، فلـم ينتِه احلسن ثـم خرج مـرة إىل قريتـه             

لت به صاعقة ومات منها، فلـما مسـع        نـزمنيف بوادي يشبم و   
هلـموا بنا خنرج إىل    :  الشيخ عبيد الرعد والصاعقة قال ألصحابه       

              ِيـيجنازة أخينا يف اللّه احلسن بن علي فقد مات شهيداً بعد أن ح
 .  )١(سعيداً
 :ربيع بن مرشد  -٦

وهو خادم الشيخ عبيد وحمبه ومريده ولزميه حضراً وسفراً، كان          
الشيخ عبيد حيبه ويرعاه وخصه مبزيد النظر واالهتـمام، بل جعله          

عبد العليم يشتغالن بتعليم الكتابة وحتسني      هو وابن أخيه حسني بن      
 .) ٢(اخلط لنقل الكتب العلـمية

  :)) آل زيتون ((نافع بن فرحان وأوالده  -٧
أخذ الشيخ نافع وأوالده عن الشيخ عبيد، ولزما جمالسه وحضره          
وسفره، وكان الشيخ نافع وأوالده يشتغلون باحلـداء واإلنشـاد          

د ذلك يف الترمجة املخطوطة مبا      والسماع يف حضرة الشيخ عبيد، ور     

                                                           
 .٢٤املصدر السابق ص) ١(
 .املصدر السابق) ٢(



 

  )٦٢( 

 مـن   ))آل زيتـون  ((وكان مع سيدي عبيد حداةٌ يقال هلم        : مثاله  
جردان خيدمون الشيخ، وحداةٌ عارفون قاعدة السماع، وال يوجد         

 .)١(أحد أبلغ من أسلوم يف السماع، وهم نافع بن فرحان وأوالده
 :أمحد بن عبد اهلادي بلجفار  -٨

لذين أخذوا عن الشيخ عبيد وتأثروا به،       وهو من مشايخ أحور ا    
وروي أن الشيخ الكـبري     :  مبا مثاله    ٣٢ورد ذكره يف الترمجة ص    

أمحد بن عبداهلادي بلجفار كان من تالمذة سيدي الشيخ عبيد بن           
، وكان كثرياً ما خيتلف إليه آخر عمره كل عام يف رمضان عبدامللك

يد، وكثرياً ما   وحيضر ختـم ليلة سبع وعشرين يف مسجد الشيخ عب        
 جييُء يف هذه الليلة مجاعةٌ من زوايا أبني وأحور، وكـان الشـيخ             
جنيد بن عبد اهلادي أخو الشيخ أمحد ينكر عليه اختالفه إىل الشيخ            
عبيد، فشق ذلك على الشيخ أمحد حىت وصل يف بعض أسفاره إىل            

أنت يا شيخ أمحد حريص على      : الشيخ عبيد، فقال له الشيخ عبيد       
نا، وهذا أخوك اجلنيد جيينا، وما أدري نقبله أم ال؟ فال حيصـل             حمبت

 ففي آخر عمـر     ، فكان األمر كذلك   ،عندك من ذلك األمر شيء    
جئـت  :  وصل لزيارة الشيخ عبيد وهو يقول      اجلنيد بن عبد اهلادي   

                                                           
 .٢٧املصدر السابق ص) ١(



 

  )٦٣( 

إن شاء اللّه مقبول يا     : وادع اللّه يل بالقبول، فقال له الشيخ عبيد         
 .شيخ جنيد 

 لـما مات الشيخ عبيد وبلـغ خـربه إىل الشـيخ           وحكي أنه   
لقد : أمحد بن عبد اهلادي تأوه واسترجع ومحد اللّه تعاىل ثـم قال            

عظُمت مصيبةُ سيدي الشيخ على أمة حممد عليه الصالة والسـالم           
 .عامة 

  .)١(وتويف الشيخ أمحد بن عبد اهلادي عقب الشيخ عبيد بسنتني
                                                           

أن سيدي أمحد بن عبداهلادي بلجفار      وروي   : ٤٢صالترمجة املخطوطة   ورد يف   ) ١(
كان سبب اتصاله بسيدي الشيخ عبيد أنه كان هو وأخوه اجلنيد يف بدو أمِرمهـا               
غري حمسنِني الظن يف سيدي الشيخ عبيد ومكذبني واليته، فلـما كان بعد مـدة              

 الشيخ أمحد عبداهلادي وفقري احلبيب مجال الدين مشـاجرة     بنيمن الزمان حصل    
ا حىت عجـز أهـل أحـور عـن          مصلوا إىل باب الدولة، وطال نـزاعه     حىت و 

مصاحلتهما، فأرسلهم وايل أحور إىل وايل صنعاء، ويف ذلك الزمـان كـان والة        
أحور زيدية، فحبسهم وايل صنعاء سبع سنني، ولـم يتجاسر أحد أن يشفع فيهم 

ـم ميكن  ولكن اجلماعة يف احلبس تصاحلوا بينهم وأرادوا اخلروج من السجن، ول          
هلم، فاستغاثوا بأولياء اللّه ولـم يزالوا كذلك حىت كانت ليلة التروية املسـماة             

إنا نسمع أن الشـيخ     : عندنا باحلج الصغري، فقال الشيخ أمحد لفقري مجال الدين          
عبيد شيخ وقته، واآلن بانستغيث به لعل اللّه أن يفرج علينا بربكتـه، ففعلـوا،               

أنا الليلة با أسري عند عيايل وبا : حب السجن فقال هلم وعندما سكتوا أهلم اللّه صا
آتيكم يف الصباح، وطمس اللّه على قلبه فترك باب السجن مفتوحا، وكـان يف              



 

  )٦٤( 

                                                                                                                             
السجن بضع وسبعون نفراً مقيدين بالقيود، فأهلم اللّه املسجونني معاجلة القيـود            

ر الـرجلني   فانفكت بقدرة اللّه تعاىل وخرجوا من السجن هاربني، وكان من أم          
الشيخ أمحد ورفيقه أن خرجوا إىل خارج مدينة صنعاء وواصلوا السـري ليلـهم              

 )) جول املعـابر     ((وارهم مسرعني، وطوى اللّه هلم األرض بقدرته حىت وصلوا          
بوادي ِضيقة ولـم يعلـموا بذلك ظانني أم ال زالوا يف حدود صـنعاء ومـا               

قوموا، عيـدوا   : عروا إال مبن يناديهم     حوهلا، وأخذوا بعض الراحة وناموا، وما ش      
عند أهلكم إن أردتـم عندهم، فإن هذا املكان جول املعابر يف ضيقة، والطريـق          
قد شرقتوا منها، فقاموا مرعوبني، فإذا رجلني سائرين يف الطريق، فدعا عليهمـا             

وإىل أين أنتـم متوجهني ؟     : الشيخ أمحد وسأهلما عن املكان فأخربوه، قال هلم         
إىل أحور، فبقيا يتحادثان الشيخ أمحد ورفيقه، فمنهم من أراد الرجـوع            : وا  قال

لزيارة الشيخ عبيد ومنهم من أراد النـزول إىل أحور، أما الشيخ أمحد فجد عزمه      
، ثـم طوى اللّه املسـافة      )) جند لبيح    ((على زيارة الشيخ عبيد فسار حىت وصل        

يبة من يشبم بلـد الشـيخ عبيـد،         حىت رأس جند، وهو معرب جبانب املزارع القر       
 . فاستراح ونام حىت صبح يوم العيد 

فدخل سعيد بن جابر املالحي لصالة العيد فوجد الشيخ أمحد كالنائم، فبهت    
املالحي خبرب  أخربه  وتركه وذهب للصالة مع سيدي الشيخ عبيد، وعند انصرافهم          

أمحد بن عبداهلادي،   قوموا بنا بانعارضه، فهو الشيخ      : الرجل، فقال الشيخ عبيد     
حىت وصلوا إىل أسفل النجد، فقام الشـيخ  والشباب  أتانا زائر، فخرجوا بالطريان     

أمحد والتقى بالشيخ عبيد وتعانقا، ودخلوا بالشيخ أمحد إىل بيت الشيخ عبيـد،             
وصارت عادة عند آل بانافع، فكل من دخل يف املنصبة من آل الشيخ أمحد عليه               

 جند معـرب،  انافع يعارضونه بالطريان والشبابة إىل أسفل       زيارة للشيخ عبيد وآل ب    
يا شيخ، تريد تعيد : وزار الشيخ أمحد وتغدى، ثـم قال الشيخ عبيد للشيخ أمحد 



 

  )٦٥( 

 :صمد ثابت بن حممد بن عبد ال -٩
وهو من الرجال الذين انتفعوا بصحبة الشيخ عبيد وكانوا حتت          

:  فقـال    ٤١نظره ورعايته، ذكره صاحب الترمجة املخطوطـة ص       
وروي أن الشيخ الصاحل الناصح العارف باللّه ثابت بن عبد الصمد           
           لٌ من صغره، يقوم الليل ويصوم النهار، مـالزممتبت ناسك سالك

الناس خصوصاً بعد موت سـيدي الشـيخ        للخلوة واالعتزال عن    
عبيد، فكان خيتلي يف اجلبال واألودية، حىت إنه صـار إىل حـد ال           
يوصف يف الفرار من الناس، فرمبا كان إذا رأى الناس شرد منـهم،       

 . إليه به إنسانٌ تغيب منه وإال اعتذرفإذا طل
 وكان ذا قدٍم راسٍخ يف العلـم، تفقَّه علـى سـيدي الشـيخ             

لقوم على سيدي الشيخ أمحد بن       بن عبد العليم، ويف كتب ا      حسني
امللك، وكان يصلي الليل يف مسجد احلوطة حق سيدنا  الشيخ           عبد

                                                                                                                             
عيايل بعيد، فأمره الشيخ عبيد أن      : عندنا أو تريد عند أهلك، فقال الشيخ أمحد         

 . يتوجه من ساعته، وطوى اللّه له الطريق فبات عند أهله 
ما الشيخ عبدالرحيم فقري مجال الدين فأخربه الشيخ عبيد أنـه ضـائع يف              وأ

 فعند وصول ،طريقه ووقع به الرمد يف عيونه، وال يزال يف ولد ولده إىل أبد اآلباد           
، ))حلمر((الشيخ أمحد إىل أهله أخربهم خبربه، فساروا يدورون له، حىت وجدوه يف     

 . إىل أحور وهو وادي من أودية قبيلة باكازم، فأعادوه



 

  )٦٦( 

، فيسمع للـمسجد دوي كدوي النوب، وقـد        عبدامللكعبيد بن   
 .مسعت أنه فُتح عليه يف املسجد املذكور 

 : الشيخ عبد اللّه بن عبد اللّه باخمريم -١٠
صاحلي تالمذة الشيخ عبيد ومـن أهـل ااهـدات،          وهو من   

وكانت بينه وبني الشيخ ثابت بن عبد الصمد أخوة وصحبة، ورد           
 : مبا مثاله٤٢ذلك يف الترمجة ص

وروي أن الشيخني اجلليلني ثابت بن حممد بن عبـد الصـمد            
اخلطيب والشيخ عبد اللّه بن عبداللّه باخمريم، كان بينهما صـحبة           

على طاعة اللّه، فحكي أنه كان هلم يف كل يوم بعد           وأخوة يف اللّه    
يوم ختـمة من القرآن، ألن الشيخ عبد اللّه باخمريم جاور يف مكة            
سبع سنني حىت حفظ القرآن حفظاً أكيداً، ومكثا على ذلك مخسة           
عشر سنة، وكان مسكن الشيخ عبد اللّه باخمريم بعطفة وادي يشبم           

ت بن حممد يذهب إىل عنـد       ، وكان الشيخ ثاب   )) خربان   ((يسمى  
الشيخ عبد اللّه ألن الشيخ عبد اللّه باخمريم ابتِلي باجلـذام، وإمنـا             
أصاب اجلذام أطراف أصابع يديه ورجليه، وبدنه الباقي يتألأل نوراً          
كأنه سبيكة فضة، ولـما كان الشيخ عبد اللّه جماوراً مبكة رحلَ له            

، ))خربان((بـ املكان املعروف أخوه الصاحل حممد باخمريم وأتى به إىل     



 

  )٦٧( 

 وقام به املقام التام معظماً له ومعتقداً فيه جداً وحمترماً لـه، وهـو              
 متبتلٌ إىل اللّه مشتغلٌ بالطاعة حىت مات        -الشيخ عبد اللّه    :  أي   -

 ودفن بالصعيد عند قرب الشيخ عبيـد بـن نـافع أخـي الشـيخ               
 .عبدالرحيم بن نافع صاحب أحور

 : امل باقطيان الشيخ س-١١
 وهو من املشايخ الذين أخذوا عن الشيخ عبيد وعـن الشـيخ            

والشـيخ  :  بقولـه    ٣٥ربيع بن عمر، ذكره صاحب املناقب ص      
باقطيان من خواص الشيخ ربيع والشيخ عبيد، وله مالزمات معهم          

 .وجمالس عظيمةٌ مشهورة 
 : الشيخ سالـم بن فاضل -١٢

موصوفني بالصالح، من مجلة أحد املتلقني عن الشيخ عبيد، والـ
أتباعه، رحل مع الشيخ عبيد إىل حضرموت يف رحلته اليت زار فيها            
الشيخ أبا بكر بن سالـم، وأخذ عنه كما أخذ عن مجلة من شيوخ   

 . )١(ترمي يف تلك الرحلة

                                                           
  .١٥املصدر السابق ص) ١(



 

  )٦٨( 

 : الشيخ سالمة بن مسعود -١٣
انتفع بالشيخ عبيد وانطوى فيه حىت صار من مجلـة الفقـراء             

وروي أن  :  مبا مثالـه     ٢٩ إليه، ورد ذكره يف املناقب ص      املنسوبني
الويل الشيخ الناصح الغزايل بن عبد اللّه كان يسعى جلمـع مـال             
للشيخ عبيد بأرض دثينة وأحور ونواحيهما، وهلم اعتقاد يف الشيخ          
عبيد، فاتفق أن سافر الغزايل يف بعض السنني ومعه سـالمة بـن             

 وخيدمه، فلـما وصل إىل دثينة      مسعود من فقراء الشيخ عبيد يعينه     
 حـىت   -التفتوا إليه وأحسنوا استقباله     :  أي   -أوهجت الناس عليه    

انتظم حاله معهم ومجع من األموال شيئاً كثرياً من البضائع والطعام           
واجلمال ومجيع أنواع النعم، ومن الطعام ما فاق على محول مـئيت            

 شيخه وقد سـار  مجل، فعندما عزم الشيخ الغزايل على الرجوع إىل    
من دثينة قَدر نصف مرحلة تفكَّر يف نفسه من حيث الورع بـأن             
هذه أموال الناس أخذناها ولـم نعلـم مرادهم بذلك وجه اللّه أو           
غري ذلك ؟ وهل يقبله شيخه أم ال ؟ فإن قَِبلَه فذاك وإن لـم يقبله               
فكيف ميكن خمارجة البعض من البعض يف الطعام وأعيان البضـائع           

دكل ذي حق حقه ؟ واحتكم هذا احلال يف قلبه ولـم يعلـم             ور 
 .مبا يف الضمري إال املوىل 



 

  )٦٩( 

ثـم إنه أرسل من وقته ذاك رجال يقال له سالمة بن مسـعود،           
وهو من فقراء الشيخ عبيد، وكان معه معونةٌ على السري، فأرسـله            
إىل سيدي الشيخ وسلـم عليه وأعلـمه بوصولنا إليه، فعزم الرجل  

م األول ووصل العصر يف اليوم الثاين، فعندما دخل على سيدي           اليو
مرحباً يا سالمة، أرسلك الغزايل لـما      : قال قبل أن يسلـم عليه      

الـذي  : عظُم عليه األمر فيما مجعه، فارجع وسلـم عليه وقل له           
معه للخلق يبغونه للحق وحنن إن شاء اللّه نوصله إىل احلق فمرحباً            

لـم سالمة على الشيخ وأعلـمه برحلة الغـزايل        بالغزايل، ثـم س  
وإرساله إليه وأعطاه سيدي ثوبه الذي عليه بشارة بـالغزايل، ورده           
راجعاً إليه، فلـما كان يف اليوم الثالث يف أثنـاء الطريـق اتفـق              

 .بالغزايل وأعلـمه مبا قال له شيخه، فحمد اللّه سبحانه وتعاىل 
 :أمحد الرفاعي ابن ربيع  الشيخ -١٤

مع مشايخ املتـرجم    وهو ابن الشيخ ربيع بن عمر املتقدم ذكره         
ورد ذكره يف املناقب املخطوطة خالل حكاية جرت للشـيخ          له،  

 :عبيد، وهذا مثاهلا 
وروي أن سيدي الشيخ عبيد كان يزور قـرب والـده الفقيـه             

 يف كل مجعة وجيلس عند مسرة هناك، وإىل جانب السمرة           عبدامللك



 

  )٧٠( 

لطان صالح بن باقب، فقال يف بعـض األيـام          مسجد فيه قرب الس   
إين أرى  : ألمحد الرفاعي ابن ربيع بن عمر ومن معه من الفقـراء            

 عم ما يكون نور    حاشا للّه يا  : نوراً يف هذا املكان، فقال الرفاعي       
جوار قرب صالح الظالـم، فسكت الشيخ عبيد حىت اجلمعة الثانية          

ور، فقال الرفاعي مثل مقالته     ها هنا ن  .. اُنظر: فزار ومن معه فقال     
األوىل، وكان ال يتفهم املعىن من سيدي، فعندما قال ذلك أقبل عليه 

يا رفاعي تكَذِّب هذه الشـيبة ؟       : الشيخ وقبض بلحيِة نفسه وقال      
وِعزِة ريب وجالله ِإنَّ ها هنا نوراً يصعد إىل السـماء إىل أركـان              

 .ب واستغفرالعرش، فخلد الرفاعي من كالم الشيخ وتا
ثـم بعد مدة انتقل سيدي رمحه اللّه بعد صالة العشـاء ليلـة             
اخلامس والسادس والعشرين من شهر صفر اخلري سنة سـت بعـد      

مسجداً عند قـربه للصـالة،   بن مني   األلف، وعمر السلطان صاحل     
واختلفوا يف قربه بأي مكان يكون، فبدا هلم أن يقربوه يف مسـجد             

أن يتـم نوره، فاتفق أمر السلطان وأخيه املكىن  القرية، فأىب اللّه إال     
بالـمكنون وابن أخيه عبد العليم أن يقربوه خارج البلـد عنـد            



 

  )٧١( 

الشجرة اليت شهد صعود النور من عندها، ولقد صارت تربته مـن            
 . )١(آنِس الترب

 :ب حيدرة املقهوي  احمل-١٥
 علـى   وهو عبد حبشي صاحلٌ كان خيدم الشيخ عبيداً وقائمـاً         

مطبخه، وله تعلُّق كبري بالشيخ عبيد، رحل معه إىل حضـرموت،           
 .وجرت له حكاية تقدم ذكرها يف كرامات الشيخ عبيد
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ورد يف نص املناقب املخطوطة إشارات جمملة لبعض العـائالت          
ـ            ك الصاحلة اليت كان هلا تعلق وتردد على الشيخ عبيد، ومن أولئ

                                                           
  .٢٨در السابق صصامل) ١(



 

  )٧٢( 

 ، )٢( بأحوري، واملشايخ آل الكود)١(املشايخ آل الشيخ سالـم بأبني

، وقد رحل معهـم  )٤(يف دثينة، وآل بلجفار بأحور  )٣(واهلياثـم
عدد من هذه البيوت إىل حضرموت أثناء تردده على قراها ومدا           

                                                           
آل الشيخ سالـم بأبني ينتسبون إىل الشيخ احملدث سالـم بن حممـد العـامري     ) ١(

 طبقات  ((صاحب قرية املسيجيد قريبا من الساحل بني أبني وشقرة، ترجم له يف             
  .))اخلواص 

 البحـر   لمبنطقة املدرك قريبا من ساح     قبيلة عريقة يسكنون     ياملشايخ آل الكود  ) ٢(
الذين أسسوا تلك القرية، وبنوا ـا       اخلامري  بأحور، وينتـمون إىل املشايخ آل      

املسجد األثري القدمي الذي يرجع بناؤه إىل القرن الثاين اهلجري، ولكنه جدد عدة     
مرات، وال زال من هذا البيت عدة عـائالت يقومـون بالــمقام املعـروف               

 الطرف األحـور    ((، ويف   وهو أحد األولياء املدفونني يف تلك املنطقة      بالـمدرك،  
 .، والزال حتت الطباعةتفصيلٌ شاٍف عنهم  للـمؤلف)) يف تاريخ خمالف أحور 

اهلياثـم إحدى قبائل املنطقة القدماء، وقد أشارت كتب التاريخ إىل قدمهم مـع   ) ٣(
 .قبائل اجلحافل والـمياسر، ويسكنون نواحي دثينة 

آل بلجفار قبيلة عريقة بأحور، وينتـمون إىل الشيخ أمحد بن حممـد بلجفـار              ) ٤(
املدفون بأحور والـمتوىف ا يف القرن العاشر اهلجري، أخذ العلـم عن اإلمـام             
العيدروس األكرب ورحل إىل مكة ومكث جماوراً ا سنواٍت طويلة، ثـم عاد إىل             

حلال والعلـم، وقد أشرنا إىل تسلسل      أحور واشتهر بالتسليك والتأديب وِعظَِم ا     
 ، وال   )) الطرف األحور يف تاريخ خمالف أحور        ((نسبهم واخلالف فيه يف كتاب      

 .زال حتت الطبع
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وأخذه عن صلحائها وعلـمائها، وخاصة عن شيخه اإلمام الشهري         
حيـث يقـيم    - على يشبم    دـم، كما ترد  الشيخ أيب بكر بن سال    

 مجاعات كبريةٌ منهم، وإىل هذا أشار مؤلف املناقـب      -الشيخ عبيد 
 : مبا مثاله ٢٥ص

وروي أن اهلياثـم أتوا من دثينة إىل الشـيخ عبيـد، وأيضـا             
اجتـمع معهم أناس أضياف من آل بلجفار وآل الكود، ومن أبني           

ربعـة رؤوس غـنم     من آل الفقيه سالـم وغريهم، فذحبوا هلـم أ        
وطبخوا هلم كفايتهم من الطعام، فعندما حضر وقت الغداء وفـد           
على السلطان صالح أناس من دولة اهلياثـم يف مجلة خلق، فأرسل           

يـا  : الشيخ إليهم هم ومن معهم فأتوا، فأىب خادمه مرشد وقـال            
سيدي الطعام ليس يكفي ربعهم، وكذلك اإلدام، فأتى الشيخ إىل          

دور اللحم وخاضه بالسواك، فتفقد مرشد قطع اللحم        الطعام وإىل ق  
فعد شخص املقحفة فوجدها ست وثالثني مقحفة، والطعام كذلك         

بع غنم يف مقام ثــمانية عشـر        على مقدار اللحم، فصارت األر    
 .جلبة
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وذكر مؤلف املناقب يف مكان آخر بيوتاً أخرى ممن هلم تعلـق            
منجدة ايد صاحب   بالشيخ عبيد كالـمشايخ آل الفقيه عمر بن سع       

 . )١(وآل بريك وغريهم
وكانت القبائل املذكورة وغريها اب الشيخ عبيد وحتترم مقامه         
وصلحه، وال يكاد أحد خيالفه يف شيء إال وأصيب بنازلة، وشواهد          
هذا األمر مذكورة يف املناقب، ويف غريها من وريقات التـواريخ،           

دولة العوالق ذكـر    أثناء كالمه عن    الترمجة املخطوطة   فقد جاء يف    
: ألحد رجاهلم، وهو الشيخ عبد الوهاب الطيب بن صالح فقـال        

 عبـدامللك هذا الذي قتلوه دولة اهلياثـم يف صلح الشيخ عبيد بن           
بانافع، ثـم إن القاتل أخذته صاعقةٌ هو وابنه ومركوبه هي وابنها،      

 . هي فرس وابنها حصان صغري 
ساقية يف دثينـة تسـمى      وبعد ذلك أعطت الدولة للشيخ عبيد       

            تدداغر، وال زالت الساقية حتت أيدي املشايخ آل بانافع حـىت ر
إىل يد أهل عبد اللّه بن صاحل من دولة دثينة يسمون أهل داغـر،              

 .)٢(وأما رجوعها إليهم لـم يكن فيه بيان بأي صيغة  
                                                           

  .٢٦املصدر السابق ص) ١(
نقال عن مؤلَّف يف مناقب آل بانافع خمطوط للشيخ أيب بكر بن عبد الرمحن بانافع               ) ٢(

 .حمفوظ يف مكتبتهم 
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 حياةً كلُّها نفع وانتفاع وخدمةٌ      مللكعبداقضى الشيخ عبيد بن     
بارةٌ للّه ورسوله والـمسلـمني، مع غاية الورع والزهد واخلوف         
من اللّه، ويظهر ذلك بيناً يف مجلة مريديه وأتباعه وذريتـه الـذين             
           بِذكِْره، ونشروا يف البقاع طَي محلوا رايته من بعده، وأبقوا عاطر

نفاسه احلائرون، فثابوا وتابوا، وانقلعـت      خِربه، واستأنس برحيان أ   
بربكته عن قلوب الكثري من البداوات جهاالت اجلاهليـة وغلظـة           
األعراب، وأحيا اللّه البالد والعبـاد بالعلــم والـذكر وتـردد            

 .الصاحلني
وقد دعاه داعي مواله بعد أن بلغ من العمر أقصاه، وحان حني            

د العشاء من ليلة اخلميس     ملقاه، ففاضت روحه الشريفة العفيفة بع     
هـ، وشيع إىل مثواه    ١٠٠٦ن من شهر صفر سنة      يالسادس والعشر 

األخري يف جنازٍة مِهيبٍة لـم تشهد البالد مثلها، ودفن خارج البلدة           
إين أرى يف هذا املكان     : يف بقعٍة كان يقول ألصحابه إذا عبر عليها         

      ه األخريوورد الناس من شىت     نوراً يصعد إىل السماء، فكانت مدفن ،
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اآلفاق للتعزية، وكان الظهور من بعده ألخيه أمحد املكنـون بـن            
 الذي قام املقام التام باألمر من بعده، رحم اللّه اجلميـع            عبدامللك

 .رمحة األبرار 
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جىن آلُ بانافع ثـمراِت ظهوِره وصاروا ميثِّلون مقامه ويهـام          
بعضهم عند هذا احلد بل اشتد زحامهم       اخلاص والعام، ولـم يقف     

على طلب العلـم حبضرموت بغيةَ نيل الشيء من منبعه، ومنهم من           
أدرك احلبيب عـبـد اللّه بن علوي احلداد ومن يف عصره، ومنهم           

 .من أدرك ولده احلبيب أمحد بن احلسن ومن يف عصره 
بن  للسيد علوي بن أمحد      )) املواهب والـمنن    ((ويفيض كتاب   

احلسن احلداد بأخبار هؤالء املشايخ القـادمني إىل حـاوي تـرمي            
 وغريهم  -آل بانافع - وأما أهل يشبم     ((: لالنتفاع، فمن ذلك قوله     

 وأخيه املخرمي واحلسن وأمحد وحممـد  عبدامللككالشيخ حممد بن    
بين عبيد بانافع وآل الشبلي وحممد بن حسني وابنه وابن عمر بـن             

كبري ؛ فغالبهم قرؤوا على احلبيـب احلسـن         أمحد وأوالده صغري و   
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            والوالد أمحد كتباً ال حتصى فقهاً وغريها، حىت خرج منهم الكـثري
وصاروا من املنتفعني بالدين، خصوصاً الفقيه علي بن حممـد بـن            

، حصلت له حلظةٌ من الوالد أمحد ترقَّى ا حيـاً وميتـاً             عبدامللك
عقيدته الوثيقة فيه، ووصاه    وأحبه واجتباه وخصه بالـمواالة لعظم      

بوصايا نثراً ونظماً منها ما هو يف ديوان الوالد معروف، ثـم ترقى            
وقام مبنصب جده الشيخ    ،  طة شيوخه فصار علـماً يهتدى به     بواس

 بانافع ببلد يشبم، وكان له القَدر واحلشمةُ عند         عبدامللكعبيد بن   
ائل جهته حىت   السلطان صاحل بن فريد بن عوض بن منصر وعند قب         

 . تويف
وممن انتفع بسيدنا احلسن والوالد من آل بانافع بصعيد يشـبم           
الفقيه صاحل بن حممد الشيبة والشيخان حممد وحسني أبناء الشـيخ           
أيب بكر بن نافع، رحال إىل شيخهما احلسن املرةَ بعد املرِة لطلـب             

 وتضلَّعا يف   العلـم سنني وأعواماً، ولَِبسا منه اخلرقة وأخذا الطريقة       
: كل فن من فنون العلـم، حىت قال احلبيب أمحد بن زين احلبشي             

 . إال الشيخ حسني))فقيه((: لـم أقل ألحد من آل بانافع
أما حممد فحج مع شيخه احلسن وحلظه أكثر وحاله أكـرب وإن            
كان علـم احلسني أوفر، وصار حممد من أكابر األوليـاء الـذين            
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ذا خاطبهم اجلاهلون قـالوا سـالماً،       ميشون على األرض هوناً وإ    
ولـم يزل على االستقامة التامة وأقرت بواليته أهل جهته وانتفعوا          
به يف دينهم، ولـم يزل على املدارس ونشر العلــم واألذكـار            

 .وصالة اجلماعة 
وأما حسني فكان كثري التردد واألسفار إىل عدن ونواحيها نفع          

 أمحد بن احلسن أبيات يف الشيخ حممد        اللّه به خلقاً كثرياً، وللحبيب    
 :جواباً على قصيدٍة وصلت منه إىل الوالد فأجابه بقوله 

 عليك سالم ِمـن إلـِه البِريـةِ       أال أيها احملبوب صـايف املـودِة
ـأَتبأَن رك الغأبيات يب والقرابـةِ     وقد وصلتالن بيف ح ِقكبِصد 

 وقد جاء هذا يف صحيِح الروايةِ     هو معهم وِمنهمومن حب قوماً ف

وقد تويف الشيخ حممد املذكور يف بلدة السفال، وكـان لـه يف            
الضيف حمبةٌ وكرم، وتويف عبد الرمحن ببلد ترمي وكـان عالــما            

 . وعابدا 
 أن احلاوي لـم ختلُ من )) املواهب والـمنن  ((وقد أشار مؤلف    

ة احلبيب عبد اللّه احلداد واحلبيب حسن بـن         طلبة العلـم مدة حيا   
عبد اللّه واحلبيب أمحد بن احلسن حىت اشتهروا جبهة تـرمي عنـد             
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: العوام، وصار كل غريب يقطن احلاوي ممن ال يعرفه العوام ينادونه          
 .يا بانافع 

وعلى العموم فالـمشايخ آلُ بانافع حفظـوا للـبالد شـريعةَ           
خاللَ ِحقٍَب طويلٍة، حىت ضعفَِت     املصطفى صلى اللّه عليه وسلـم      

اِهلمم عن تلَقِّي العلـم، واندرج املشايخ يف السعِي للـدنيا كمـا            
اندرج غريهم من آل البيت وأتباعهم، وشِغلَ اجلميع بظواهر التعليم          
العصري وبالوظائف الدنيوية، وليتهم مجعوا بني هذا وذاك، ولكن         

 طريقة أسالفهم قد أوصل اجلميع إىل       البديلَ الذي استعاضوا به عن    
وال قـوة إال باللّـه العلـي        غُثاِئيِة احلياة االجتـماعية، وال حول      

 .العظيم
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 ٥٤تالميذ الشيخ عبيد بن عبدامللك
 ٧٠عبيدبقية ممن تعلق وأخذ عن الشيخ

 ٧٣وفاة الشيخ عبيد وانتقاله إىل الدار اآلخرة
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